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تقدمي 

انطالًقا من النهضة التعليمية التى متر بها مصر فى الوقت احلالى ، واحملاوالت اجلادة 
املخلصة لتطوير التعليم بجميع مراحله، وبخاصة تطوير مناهج املرحلة الثانوية العامة، بهدف 
التخفيف عن كاهل ابنائنا وبناتنا، وبهدف التركيز على الكيف فى التعلم وليس على الكم، 

واالهتمام بتنمية قدرات الفهم، والتحليل ، واالبتكار بداًل من احلفظ واالستظهار .
على ضوء توجيهات األستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم مت تعديل محتوى الكتاب  وذلك 
حلني االنتهاء من تأليف املقررات اجلديدة للمرحلة الثانوية طبقا لوثيقة املستويات املعيارية 

التى يراعى من خاللها حتقيق املواصفات الدولية للمناهج املقررة.
الثانوى فى شكله احلالى،   الثالث  والعرب احلديث للصف  تاريخ مصر  وقد ظهر كتاب 
النجاح  لهم  ويحقق  ـ  محتواه  استيعاب  على  والطالبات  الطالب  يساعد  أن  نتمنى  الذى  و 

والتفوق.
يتضمن الكتاب مظاهر بناء مصر احلديثةـ  خالل القرن التاسع عشر فى املجال االقتصادى 
املظاهر،  لهذه  املصاحبة  املوضوعية  والظروف  والفكرى  والتعليمى  والعسكرى  واالجتماعى 

وكيف أدى هذا كله إلى بناء القوة الذاتية ملصر فى املراحل املختلفة من تطورها،
وملا كانت مصر جزء من العالم العربى أثرت فيه وتأثرت به كان من الضرورى استكمال 
الصورة الكلية )العالم العربى( من خالل الصورة اجلزئية )مصر( ـ كما أبرزنا أنه إذا كانت 

السياسة من صنع احلكام فالبناء احلضارى من صنع الشعوب.
ولقد عرضنا مناذج لرجال مصر األوفياء الذين اسهموا بدوًرا مهًما فى تطورها من الناحية 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ودور مصر الريادى فى املنطقة العربية.

اجلارية  الأحداث  الطالب  ليواكب  الكتاب  موؤلف  مبعرفة  الثامن  الف�سل  اإ�سافة  ومت 

)باإيجاز( من بعد حرب اأكتوبر 1973م حتى الآن بعنوان ثورة 25 يناير 2011م وثورة 30 

يونيو 2013م.

والله من وراء القصد

املوؤلفون         

وجلنة التعديل         



احلملة الفرن�سية على م�سر وال�سام

بناء الدولة احلديثة فى م�سر 

م�سر منذ الثورة العرابية حتى احلرب العاملية الأوىل

التو�سع ال�ستعمارى فى البالد العربية

احلرب العاملية الأوىل وا�ستقالل البالد العربية

م�سر بعد احلرب العاملية الأوىل

م�سر وق�سايا العامل العربى املعا�سر

ثورتا 25 يناير 2011م و30 يونيه 2013م
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مقدمة :

ال�سنوات  ف��ى  در���س��ت  الطالبة  عزيزتى  الطالب  ع��زي��زى 

احلملة  جمئ  قبل  العثمانى  للحكم  خ�سعت  م�سر  اأن  ال�سابقة 

من  حالة  امل�سرى  املجتمع  �ساد  وق��د  1798م  اإليها  الفرن�سية 

ع�سر  ال�سابع  القرن  اأواخ��ر  فى  واالقت�سادى  ال�سيا�سى  ال�سعف 

امليالدى االأمر الذى مكن فرن�سا من اإر�سال حملتها على م�سر بعد 

جناح ثورتها فى اأوربا.

يتوقع ينهاية هذا الف�صل يكون 

الطالب قادًرا على اأن:                           

■ يتعرف اأ�صباب احلملة الفرن�صية 

على م�صر وال�صام.

■ يحدد خ�صائ�ص املجتمع امل�صرى 

قبيل احلملة الفرن�صية.

امل�صريني  ت�صدى  اأ�صباب  ي�صتنتج 

للحملة الفرن�صية.

■ ي�صف اأو�صاع م�صر اأثناء احلملة 

الفرن�صية.

على  املرتتبة  النتائج  يلخ�ص   ■

جمىء احلملة الفرن�صية اإىل م�صر 

وال�صام.

احلملة  �صري  خط  يو�صح   ■

الفرن�صية اإىل م�صر على خريطة 

العامل ال�صماء.

عن  مب�صطا  تقريرا  يعد   ■

للحملة  العلمية  النتائج  اأهم 

الفرن�صية.

فى  الأزهر  رجال  دور  يناق�ص   ■

م�صر  فى  الوطنية  احلركة  قيادة 

اأثناء احلملة الفرن�صية.

القاهرة  ثورتى  بني  يقارن   ■

الأوىل، القاهرة الثانية من حيث 

الأ�صباب والنتائج.

الق�صايا املت�صمنة 

 العوملة.

القانون الدوىل الإن�صانى.

احلملة الفرنسية على مصر والشام الفصل األول
)1798 - 1801 م(

الثورة الفرن�صية وموقف الدول الأوربية منها

املجتمع امل�صرى قبيل 

احلملة الفرن�صية

نزول احلملة الفرن�صية 

ودور املقاومة

ثورة القاهرة الأويل 

اأكتوبر 1798م

ثورة القاهرة

الثانية 1800م

اأثر الوجود الفرن�صى 

فى م�صر

اأثار اقت�صادية اأثار �صيا�صية

واجتماعية

اأثار فكرية 

وعلمية

احلالة القت�صادية

احلالة الجتماعية

احلالة ال�صيا�صية
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الثورة الفرن�صية وموقف الدول الأوربية منها :

تعد الثورة الفرن�سية  التى قامت فى 14 يولية 1789م باقتحام �سجن البا�ستيل اأول ثورة اجتماعية 

فى اأوربا بناء على التغريات التى زامنت الثورة ال�سناعية فيها، وقد قامت هذه الثورة بقيادة الطبقة 

اجلديدة )الربجوازية - الو�سطي( من اأ�سحاب امل�سالح التجارية وال�سناعية اجلديدة، وذلك بالتحالف 

مع طبقة العامة، وانتهت بالق�ساء على النظام امللكى االإقطاعى واإعالن اجلمهورية. ودخلت الثورة فى 

املوؤمتر  ثم  الت�سريعية،  اجلمعية  فقامت  والت�سريعية.  التنفيذية  ال�سلطة  اأ�سكال  من  خمتلفة  جتارب 

الوطني، ثم حكومة االإدارة التى جاءت فى عهدها احلملة الفرن�سية على م�سر. 

وكانت احلملة الفرن�سية على م�سر وال�سام �سنة 1798م جزًءا من التناف�س اال�ستعمارى بني اجنلرتا 

وفرن�سا على امل�ستعمرات، وقد بداأ هذا التناف�س فى القرن ال�سابع ع�سر وا�ستمر طوال القرن الثامن ع�سر، 

ثم اتخذ بعًدا جديًدا بعد قيام الثورة فى فرن�سا.

1 - فقد اأدرك ملوك اأوربا خطر الثورة الفرن�سية على عرو�سهم، ومن ثم بداأوا �سيا�سة التحالف 

فيما بينهم للق�ساء على الثورة واإعادة امللكية لفرن�سا، اأو منع ت�سرب مبادئها خارج حدود فرن�سا على 

اأن  غري  فرن�سا،  �سد  حرب  من  اأكرث  �سنت  التى  التحالفات  تلك  فى  مهما  عن�سًرا  اجنلرتا  كانت  االأقل. 

قوات الثورة بقيادة بونابرت اأحرزت انت�سارات كثرية )خالل الفرتة من 1795م-1797م( على القوات 

املع�ادية لها، انتهت اإجماال بتو�سيع حدود فرن�سا حتى بلجيكا ونهر الراين وربوع اإيطاليا حتى البح�ر 

جزر  جمموعة  من  الغربية  واجلزر  االأدرياتى 

اأيونيا، واأ�سبحت لفرن��س�ا مكانة عالية فى اأوربا. 

ومع كل انت�سارات الثورة الفرن�سية على اأعدائها 

اأن اجنلرتا ظلت مباأمن من �سربات بونابرت  اإال 

القارة  عن  املنعزل  اجلغرافى  موقعها  بحكم 

االأ�سطول  على  املتعذر  من  كان  فقد  االأوروبية، 

الفرن�سى نقل اجلي�س عرب املان�س اأو بحر ال�سمال 

االإجنليزي،  االأ�سطول  لتفوق  نظًرا  اإجنلرتا  اإىل 

ل�سرب  اآخر  ميدان  فى  التفكري  بداأ  هنا  ومن 

اجنلرتا فكانت م�سر. 

على  الفرن�سية  احلملة  فكرة  تكن  مل   -  2

م�سر وليدة الع�سر احلديث فقط بل ترجع اإىل 

معلومة اإثرائية

اإحدى  اأوربا  خارج  امل�ستعمرات  عن  البحث  كان 

انتهاء  بعد  اأوربا  تاريخ  فى  احلديث  الع�سر  خ�سائ�س 

الراأ�سمالية  ووجود  القومية  الدول  وقيام  االإقطاع 

التجارية وخا�سة بعد ات�ساع �سوق التجارة وات�ساع نطاق 

ا�ستغالل م�سادر املواد اخلام فى ال�سرق والعامل اجلديد 

اأ�سبحت  ال�سناعية  الثورة  قيام  وبعد  )االأمريكتني(، 

حيوية  اأكرث  اأمرا  وامل�ستعمرات  االأ�سواق  اإىل  احلاجة 

وال�سيادة  النفوذ  فر�س  فى  االأوربية  الراأ�سمالية  للدول 

وال�سرق.اأما  اجلديد  العامل  فى  خمتلفة  مناطق  على 

حتويل جمال التناف�س االإجنليزى - الفرن�سى اإىل م�سر 

بعد  فرن�سا  فى  احلوادث  تطور  عن  ينف�سل  ال  اأمر  فهو 

قيام الثورة، واإعدام امللك لوي�س ال�ساد�س ع�سر، واإعالن 

اجلمهورية )1793م(
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التجارة  �سرب  الغر�س  وكان  )1672م-1714م(..  ع�سر  الرابع  لوي�س  حكم  اأيام  ع�سر  ال�سابع  القرن 

الهولندية فى الهند التى متر عن طريق م�سر، وجتددت الفكرة مرة اأخرى اأيام لوي�س اخلام�س ع�سر فى 

القرن الثامن ع�سر )1769م(، ولكن لي�س عن طريق اإر�سال حملة ع�سكرية، واإمنا كان ملك فرن�سا يطمع 

فى اأن تتنازل الدولة العثمانية لفرن�سا عن م�سر، وتكررت الفكرة مرة ثالثة اأيام لوي�س ال�ساد�س ع�سر 

لت�سهيل ات�سال جتارة فرن�سا فى �سرق اآ�سيا عن طريق م�سر بداًل من الدوران حول اإفريقيا. 

الفرن�سى فى م�سر، حيث  القن�سل  للثورة من خالل تقارير  االأوىل  االأيام  الفكرة فى  3 - جتددت 

كان يحث حكومة الثورة على اإر�سال حملة ع�سكرية الإنقاذ التجارة الفرن�سية وتاأمني جتار فرن�سا فى 

املنطقة من خطر املماليك. وكانت حكومة االإدارة نف�سها تف�سل �سرب اجنلرتا فى عقر دارها بداًل من 

�سرب م�ساحلها فى الهند عن طريق م�سر، اإال اأن نابليون بونابرت كان يرى �سعوبة الدخول فى معركة 

بحرية مع اجنلرتا، ومن ثم فقد انت�سر م�سروع غزو م�سر بهدف ت�سهيل مرور التجارة الفرن�سية اإىل 

الذى ي�سيطر عليه االأ�سطول االإجنليزى، وبهدف تقوي�س 
 )1(

ال�سرق بداًل من طريق راأ�س الرجاء ال�سالح 

االمرباطورية الربيطانية فى ال�سرق واإقامة اإمرباطورية فرن�سية هناك.

املجتمع امل�صرى قبيل احلملة الفرن�صية :

تطور  نفهم  لكى  الفرن�سية  احلملة  واجه  الذى  امل�سرى  املجتمع  اأحوال  نتعرف  اأن  االأهمية  من 

االأحداث واأ�سبابها، ومقاومة االحتالل ال�ف�رن�س�ى والثورة عليه، والفرق بني اأو�ساع املجتمع الفرن�سى 

االأوربى، واأو�ساع املجتمع امل�سرى ال�سرقى.

■  اأوًل: احلالة القت�صادية :

1 -الزراعة :

 فقد كانت االأر�س ملًكا للدولة ممثلة فى ال�سلطان، وكانت االأر�س تزرع عن ط�ريق تك�ل�يف الف�الحني 

بزراعت�ها فيما عرف بحق االنتفاع، بعد ت�سديد ما تقرره الدولة من �سرائب. وكان جمع ه�ذه ال�س�رائب 

اأو  ال�سرائب اخلا�سة بناحية  التزام )امتياز( جمع  الواحد منهم على  يت�م بوا�س�طة ملتزمني يح�سل 

جمم�وعة نواح من خالل مزاد عام تعر�س فيه ح�سة االلتزام، ويعطى االلتزام ملن ير�س�و عل�يه امل�زاد، 

والن�ساء  خمتلفة،  و�سرائح  فئات  من  امللتزمون  وكان  للخزينة،  ومقدًما  اأكرث  يدفع  كان  من  عادة  وه�و 

فيما بعد.  وك�ان املل�ت�زم يح��س��ل على قطعة من االأر�س معفاة من ال�سرائب )تعرف بالو�سية( مقابل 

قيامه بجمع ال�سرائب من املنت�ف�عني، ولق�د ع�ان�ى الفالحون كثرًيا من �سطوة امللتزم فى جمع ال�سرائب 

)1( كانت م�ستعمرة راأ�س الرجاء ال�سالح فى جنوب اأفريقيا م�ستعمرة هولندية يقيم فيها البوير )ومعناها املزارعون 

الهولنديون( وملا احتلت قوات الثورة الفرن�سية هولندا اثناء معارك وحروب الثورة،بادرت اجنلرتا باحتالل امل�ستعمرة 

مبوافقة هولندا ب�سفة موؤقتة وحتى تتغري الظروف.
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ا  وا�ستغالل نفوذه فى فر�س اإتاوات خارج ال�سرائب املقررة لكى يعو�س ما دفعه للخزينة ويحقق فائ�سً

مالًيا. وقد نتج عن ذلك عدم اهتمام الفالح املنتفع باأمور الزراعة، ف�ساًل عن اأن الدولة مل تهتم كثرًيا 

باأمور الرى وتقوية اجل�سور اتقاء للفي�سان وحفظ االأمن.

2 - ال�صناعة:

كانت ال تزال يدوية ب�سيطة مل ت�سل اإىل االآلية كما حدث فى اأوربا، وكان ال�سناع ينتظمون فى 

طوائف متثل همزة الو�سل مع احلكومة من حيث جمع ال�سرائب واالإ�سراف على االإنتاج، وكانت طوائف 

احلرف ال�سناعية جزًءا من نظام الطوائف فى م�سر ي�سم اأ�سحاب املهن املختلفة، ومبقت�ساه كان لكل 

فرد فى املجتمع مكانته حتت قيادة �سيخ الطائفة.

3 - التجارة :

خ�سرت م�سر كثرًيا ب�سبب حتول الطريق التجارى بني ال�سرق والغرب اإىل طريق راأ�س الرجاء ال�سالح، 

واأ�سهم  واليمن  العرب  وال�سودان واحلب�سة وبالد  املتو�سط  البحر  التجارية بحو�س  واقت�سرت �سالتها 

االقت�سادي،  التدهور  اإىل  الهدايا  عن  ف�ساًل  العثماين،  لل�سلطان  م�سر  على  املفرو�سة  ال�سريبة  اإر�سال 

واالإغارات  الع�سكرية  الفرق  بني  النزاع  وا�ستداد  االأمن  ا�ستقرار  لعدم  الداخلية  التجارة  تاأثرت  كما 

املتالحقة لبدو ال�سحراء، ف�ساًل عن عدم ثبات العملة املتبادلة واختالف املكاييل واملوازين من مكان 

الآخر. ولقد �ساعدت هذه االأحوال التجار االأجانب على ال�سيطرة على اأمور التجارة بف�سل تنظيمهم من 

 التجارية التى متتعوا بها من ناحية اأخرى.
) 1(

ناحية وبف�سل االمتيازات

■  ثانًيا : احلالة الجتماعية :

كان املجتمع امل�سرى قبل احلملة الفرن�سية ينق�سم اإىل فئتني :

عزلة  فى  وعا�سوا  والنفوذ،  ال�سلطة  ولهم  املماليك،  والبكوات  االأتراك  فى  وتتمثل   : احلكام   - اأ 

اجتماعية عن �سائر فئات املجتمع . 

ب -املحكومون : وهم امل�سريون من امل�سايخ والعلماء والتجار، وميثلون �سريحة و�سطى، والفالحون 

و�سغار احلرفيني وعامة النا�س. وانت�سر اجلهل و�سادت اخلرافات وال�سعوذة، ومل يبق من نور العلم اإال 

ب�سي�س فى االأزهر، مع اإغالق باب االجتهاد فى الدين.

واخلال�سة: اأن الفرق كان وا�سًحا بني املجتمعني الفرن�سى، وامل�سرى عند املواجهة:

- املجتمع الفرن�سى كان قد تقدم باالإنتاج اقت�سادًيا وو�سل مرحلة من التنوير �سيا�سًيا من حيث الثورة 

)1( االمتيازات: هى ت�سهيالت تعطى للدول.
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على احلكم املطلق واإقامة اجلمهورية واإعالن مبادئ احلرية واالإخاء وامل�ساواة لكافة املواطنني.

- املجتمع امل�سرى كان ال يزال النظام الع�سكرى واالقت�سادى به راكًدا ب�سكل عام وبالتاىل وجد 

فيه االأجانب و�سيلة �سهلة لل�سيطرة؛ وباملقارنة بني املجتمعني يالحظ اأن ميزان القوة املادية والتفوق 

احل�سارى كان فى �سالح الغرب الفرن�سي.

■  ثالًثا : احلالة ال�صيا�صية :

مل يختلف احلكم العثمانى فى منهجه العام عن حكم املماليك ال�سابق عليه اإال فى ا�ستحداث اأ�ساليب 

واأدوات التبعية لل�سلطان العثماين، وقامت فى م�سر العثمانية ثالث اإدارات حتكم م�سر كل منها تراقب 

االأخرى وهي:

● الواىل  : وهو نائب ال�سلطان .

● الديوان :  و�سلطته مراقبة الواىل بل وعزله .

● البكوات املماليك :  الإدارة �سئون االأقاليم.

وقد حمل هذا النظام فى طياته عوامل �سعفه )هل تعرف ملاذا؟( ب�سبب ق�سر مدة حكم الواىل 

وزيادة �سلطة الديوان واحلامية الع�سكرية مع �سعف الدولة العثمانية اأواخر القرن 17، ولذلك تطلع 

فى  املماليك  زعيم  الكبري  بك  على  اأيام  هذا  و�سح  وقد  البالد،  فى  باحلكم  لالإنفراد  املماليك  البكوات 

1763م، حيث انتهز فر�سة حروب الدولة العثمانية مع رو�سيا )1768م( فعزل الواىل العثمانى ومنع 

قدوم غريه، وامتنع عن دفع اخلراج، بل و�سرب النقود با�سمه. واأخ�سع احلجاز لنفوذه، واأر�سل نائبه 

حممد بك اأبو الذهب لغزو ال�سام، فنجح فى دخول دم�سق، اإال اأنه انحاز لل�سلطان العثمانى واتفق معه �سد 

على بك الكبري، وعادت م�سر والية عثمانية حتت حكم �سيخ البلد حممد بك اأبو الذهب، و�سهدت الفرتة 

اقت�ساديات  تدهور  فى  اأ�سهمت  اأنف�سهم  املماليك  بني  متوا�سلة  �سراعات  الذهب(  )اأبو  حكم  تلت  التى 

البالد، وتقل�س التجارة اخلارجية، وعندما و�سلت احلملة الفرن�سية اأر�س م�سر كانت م�سر حتت حكم 

ثنائى مملوكي: اإبراهيم بك ومراد بك.

نزول احلملة الفرن�صية ودور املقاومـة :

وجد نابليون بونابرت اأن خري و�سيلة لتوطيد �سلطة فرن�سا فى م�سر اأن يعمل على جماملة الدولة 

املماليك  ملحاربة  جاء  اأنه  باإقناعهم  وذلك  �سفه،  اإىل  امل�سريني  واجتذاب  امل�ستطاع،  بقدر  العثمانية 

اأهلية  اإن�ساء حكومة  اإىل  اأهلها، واأنه يرمى  الغرباء عن البالد الذين ي�ستنزفون ثروة م�سر ويظلمون 

يكون احلكم فيها للم�سريني، وقد عرب عن ذلك فى من�سور يونيه 1798م، ووزعه فى م�سر قبل و�سول 

احلملة اإىل ال�سواطيء امل�سرية .
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وفى الوقت نف�سه هدد بحرق القرى واملناطق 

احلكام  فوجئ  الفرن�سية.  للقوات  تتعر�س  التى 

1798م،  يوليو  اأوائل  فى  احلملة  بنزول  املماليك 

وكانت قوتهم قد ا�ستهلكت فى النزاعات الداخلية 

اإىل حت�سني  اهتماماتهم  فلم يوجهوا  بينهم،  فيما 

اأخطار حمتملة. وقبل  اأية  البالد ملواجهة  حدود 

اأن ت�سل قوات املماليك من القاهرة بقيادة مراد بك 

ملالقاة الفرن�سيني، كان اأهاىل االإ�سكندرية بزعامة 

ال�سيد حممد كرمي حاكم املدينة قد واجهوا قوات 

الغزو، ولهذا اعتقلته القوات الفرن�سية، ثم اأعدم 

رمًيا بالر�سا�س فى )�سبتمرب 1798م(.

من  بالقرب  بك  مراد  بقوات  فالتقت  العا�سمة،  اإىل  طريقها  فى  زحفها  الفرن�سية  القوات  وا�سلت 

�سرباخيت فى البحرية فى )يولية 1798م(، حيث هزم وتقهقر جنوًبا للدفاع عن القاهرة ورابط عند 

وهرب  ال�س�عيد  اإىل  بك  مراد  وفر  هزموا  حيث  اأخرى  مرة  الفرن�سيني  املماليك  واجه  وهناك  اإمبابة، 

اإبراهيم بك ومعه الواىل العثمانى اإىل ال�سام، وبذلك خلت القاهرة من اأية قوة للدفاع، ولكن فى �سهر 

اأغ�سط�س اأغرق االأ�سطول االإجنليزى بقيادة نل��س�ون اأ�سط�ول احلملة فى معركة اأبى قري البحرية، فق�سى 

اإمدادات  من  املتو�سط، وحرم احلملة فى م�سر  البحر  �سيادتها على حو�س  ب�سط  فرن�سا فى  اآمال  على 

فرن�سا لها.

اعتزم بونابرت اإنهاء املقاومة فى ال�سعيد خلطورة ذلك على املالحة فى نهر النيل، وكان مراد بك 

قد منع و�سول املراكب فعاًل، وفى البداية فكر نابليون فى اأن يرتك ملراد بك حكم ال�سعيد من مديرية 

جرجا وحتى ال�سالالت حتت االإ�سراف الفرن�سى مع 

الت�سليم  رف�س  مراد  لكن  الالزمة.  ال�سرائب  اأداء 

وانت�سرت  �سده  الفرن�سية  القوات  فزحفت  بذلك. 

الذين  االأهاىل  اإخ�ساع  فى  اأخفقت  ولكنها  عليه، 

هنا  املتفرقة  واملعارك  املناو�سات  حرب  اتبعوا 

لطول  نظًرا  الفرن�سيني  قوة  اأنهكت  والتى  وهناك 

الوادي، ولقد ا�ستمرت روح املقاومة فى ال�سعيد مدة 

مقاومة  مدة  من  اأكرب  �سهور  ع�سرة  قرابة  طويلة 

الوجه البحري. هل تعرف ملاذا؟.

معلومة اإثرائية

ن�ص املن�صور

اإال  اإليكم  قدمت  ما  اإننى 

الظاملني،  يد  من  حقكم  الأخل�س 

واإننى اأكرث من املماليك اإميانًا اأعبد 

اهلل �سبحانه وتعاىل واأحرتم نبيه 

والقراآن العظيم، واأن جميع النا�س 

ال�سيء  واأن  اهلل،  عند  مت�ساوون 

العقل  هو  بع�سهم  عن  يفرقهم  الذى 

والف�سائل والعلوم فقط، واأنه اإذا كانت االأر�س امل�سرية 

التزامًا للمماليك فلريونا احلجة التى كتبها اهلل لهم.

نابليون بونابرت

خريطة )1( معارك املماليك والفرنسيني عند دخولهم مصر
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لقد �ساعد على ا�ستمرار املقاومة عدة عوامل منها:

■ وجود ات�ساالت بني اأهاىل ال�سعيد وبني البقية الباقية من جي�س املماليك. كما اأن قوة حمدودة 

جاءت من اجلزيرة العربية عرب البحر االأحمر وان�سمت اإىل املقاومة.

الذى  البحرى  الوجه  بعك�س  القاهرة  فى  احلكم  مركز  عن  ال�سعيد  وبعد  جنوًبا  الوادى  طول   ■

ا�ست�سلم فى اأقل من �سهر ون�سف ال�سهر رمبا لقربه من احلكومة املركزية فى القاهرة و�سعور االأهاىل 

مبرارة وق�سوة احلكم املبا�سر للمماليك.

ثورة القاهرة الأوىل )اأكتوبر 1798م( :

الفرن�سي،  القاهرة �سد احلكم  اندلعت ثورة فى  ال�سعيد  الفرن�سية الإخ�ساع  القوات  خالل معارك 

وتتلخ�س اأ�سبابها فيما يلى :

■ فر�س �سرائب فادحة وخا�سة على التجار خالًفا ملا وعد به نابليون.

■ تفتي�س البيوت واقتحام الدكاكني بحًثا عن االأموال.

■ هدم اأبواب احلارات والدروب حتى ي�سهل اقتحام احلارات ملطاردة عنا�سر املقاومة.

■ هدم كثري من املبانى واالآثار وامل�ساجد بحجة حت�سني القاهرة.

التجار  الثورة، فقد وقع عبوؤها االأكرب على  اأكرب عوامل  الكثرية كان من  ال�سرائب  اأن فر�س  على 

خريطة )2( توضح خط سير احلملة الفرنسية على مصر والشام

الـبـحر املـتـو�سـط

العثمانية
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واملالك واأ�سحاب ال�سناعات لذا اأمدوا الثورة بامل�ساعدات املادية.

ولقد قاد االأزهر الثورة، ونظم قبول املتطوعني باأ�سلحتهم، وكانت املقاومة �سديدة حتى قتل حاكم 

مدينة القاهرة الفرن�سى )ديبوي( ومعه نحو مائتني، وقتل من امل�سريني نحو األفني، وقد اأخمدت الثورة 

بالقمع واالإرهاب ال�سديد حيث دخلت القوات الفرن�سية اجلامع االأزهر بخيولهم فاأثار هذا الت�سرف ال�سعور 

الدينى لدى امل�سريني ، وامتدت ثورة القاهرة اإىل االأقاليم املجاورة ، وقد جنحت القوات الفرن�سية فى 

اإخماد الثورة وفر�ست الغرامات كما اعتقلت بع�س االأعيان وم�سايخ البالد وعطلت الديوان العام.

الأيام الأخرية للحملة الفرن�صية واجلالء :

كانت الدولة العثمانية ت�سعى الإعادة االأو�ساع اإىل ماكانت عليه قبل جمىء الفرن�سيني، وحتقيًقا 

الع�س�ك�رية  بالقوة  الفرن�سيني  اإخراج  فى  مًعا  لال�سرتاك  ورو�سيا  اجنلرتا  مع  معاهدة  عقدت  لذلك 

بوا�س�ط�ة حملتني، واحدة من جهة ال�سام والثانية من جهة االإ�سكندرية .

مل  ولك�نه  1799م(،  )مار�س  العري�س  جهة  من  ال�سام  اإىل  قواته  اأر�سل  بذلك  بونابرت  علم  فلما 

ي�ست�طع اقتحام مدينة عكا حل�سن دفاع اأهلها بقيادة حاكمها اأح�مد با�سا اجلزار، ومبعاونة االأ�سطول 

االإجنليزي، فقرر نابليون العودًة اإىل م�سر، ومل يكد ي�سل اإىل القاهرة ، حتى جاءه نباأ و�سول االأ�سطول 

العثم�انى اإل�ى اأبى قري فى يوليو 1799م، فتوجه اإىل هناك وهزم العثمانيني �سر هزمية. فى تلك االأثناء 

بلغت بونابرت املتاعب التى تواجهها حكومة االإدارة فى فرن�سا مع النم�سا وحلفائها، فقرر العودة �سرًا 

تاركًا اأمر احلملة فى م�سر لنائبه كليرب )اأغ�سط�س/1799م(.

راأى كليرب ا�ستحالة بقاء احلملة فى م�سر حيث وجد اأن اجلي�س فى تناق�س عددى ب�سبب املعارك 

واحلروب الداخلية واخلارجية، والدولة العثمانية اأر�سلت حملة اأخرى اإىل العري�س ودمياط، واملماليك 

عادوا للمقاومة مرة اأخري، وجتددت ثورة امل�سريني فى ال�سرقية وامتدت اإىل و�سط الدلتا وغربها. 

كما راأى اأن من امل�سلحة مغادرة احلملة مل�سر، ومن ثم قرر عر�س اأمر ال�سلح على ال�سدر االأعظم للدولة 

العثمانية وقائد االأ�سطول االإجنليزى فى البحر املتو�سط، على اأن يخرج بجنوده اإىل فرن�سا على نفقة 

الدولة العثمانية، وقد اتفق على ذلك فعاًل فى معاهدة عرفت مبعاهدة العري�س )يناير 1800م(.

وملا علمت حكومة اجنلرتا مب�سمون االتفاق اعرت�ست وطلبت ا�ست�سالم اجلي�س الفرن�سي، فرف�س 

كليرب، وكان كليرب بعد االتفاق قد �سمح للقوات العثمانية بدخول م�سر حيث اأخذوا يجمعون ال�سرائب 

واملعونات ق�سًرا، وملا حتقق كليرب من نق�س اتفاق العري�س باإيعاز من اجنلرتا، هاجم القوات العثمانية 

واأعادها متقهقرة اإىل ال�سام مرة اأخري.

)ثورة القاهرة الثانية مار�ص -اإبريل 1800م( :

اجلي�س  مع�سكرات  وهاجموا  بثورة  فقاموا  الفرن�سيني  متاعب  فر�سة  القاهرة  فى  امل�سريون  انتهز 
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اأما  البحري،  الوجه  بلدان  وبع�س  القاهرة  فى  الثورة  الفرن�سية  القوات  اأخمدت  ما  و�سرعان  الفرن�سي، 

الوجه القبلى فقد تو�سل الفرن�سيون اإىل اإخ�ساعه باالتفاق مع مراد بك لكى يحكم ال�سعيد حتت احلكم 

الفرن�سي، فقبل مراد بك حتى ال يعود االأتراك مرة اأخرى حلكم م�سر اأثناء ذلك قتل كليرب فى )يونية 

1800م( على يد ال�ساب ال�سورى �سليمان احللبى اأحد طالب االأزهر، وتوىل مينو اأمور احلملة وكان -بعك�س 

اإىل م�ستعمرة فرن�سية كربى، وحتقيًقا لذلك قام بو�سع خطة  كليرب- ينوى االإقامة فى م�سر وحتويلها 

اإ�سالحية فى جماالت الزراعة وال�سناعة والتجارة وال�سحة والنظام الق�سائي. مل يتوقف االإجنليز عن 

فكرة اإخراج الفرن�سيني من م�سر، ولهذا اأر�سلت اجنلرتا اأ�سطواًل جديًدا اإىل اأبى قري )ف�رباير 1801م(، 

وان��س�م اإل�يه اجلي�س العثم�اين، ول�م ت�ست�ط�ع القوات الفرن�سية املقاومة حيث ا�س�ت��س�ل�م�ت اأم�ام الق�وات 

ا  االإجنليزية العثمانية التى دخلت م�سر ومعها زعماء املماليك: اإبراهيم بك، والربدي�سي، واالألفي، واأي�سً

ال�سيد عمر مكرم، وغادرت احلملة الفرن�سية م�سر فى 18 �سبتمرب 1801م.

اأثر الوجود الفرن�صى فى م�صر )1798م - 1801م( :

مل تكن احلملة الفرن�سية على م�سر جمرد حملة ع�سكرية تقليدية للغزو واالحتالل، وتهدف فيما 

اإليه من �سرب للم�سالح الربيطانية فى الهند، ويت�سح هذا من جمموعة العلماء الذين �سحبوا  تهدف 

احلملة، وعلى هذا عمل بونابرت على تنظيم اأمور االإدارة واحلكم فى م�سر على منط ما حدث فى فرن�سا 

اإىل الطبقة الو�سطى وهم االأعيان فى م�سر، ولكنه كان نقاًل �سكلًيا  بعد الثورة من حيث نقل ال�سلطة 

بحت دون اأن تكون هناك فر�سة حقيقية للممار�سة الفعلية اإذ كان غر�س بونابرت فى النهاية التعرف 

على ما يدور فى اأذهان �سفوة امل�سريني.

■ اأوًل - الآثار ال�صيا�صية : 

 لقد راأى نابليون اأن خري و�سيلة لتخطيط �سيا�سات احلكم هو االت�سال مبا�سرة بطبقة العلماء واالأعيان 

ملا لهم من نفوذ ومكانة مرموقة بني االأهايل، ومن خاللهم وبوا�سطتهم ي�ستطيع تقرير ما يراه، ومن هنا 

بامل�سالح  مقيدة  الدواوين  كل  �سلطات  وكانت  العام  الديوان  ثم  واالأقاليم  العا�سمة  دواوين  فكرة  كانت 

الفرن�سية.

ديوان القاهـرة : يتاألف من ت�سعة اأع�ساء من امل�سايخ والوجهاء للتداول فى اأحوال العا�سمة.
دواوين األقاليم : يتاألف فى كل مديرية من املديريات )املحافظات حالًيا( ديوان من �سبعة اأع�ساء 
للنظر فى امل�سالح وال�سكاوي، والعمل على منع امل�ساحنات بني القرى، ويتوىل جباية االأموال وال�سرائب 

املقررة على االأهايل.

الديوان العام : مي�ثل �سل�ط�ة مركزية عليا، ويت�سكل من دواوين القاهرة واملديريات، وقد كونه نابليون 
ت�سعة  بواقع  والكفاية  العلم  اأ�سحاب  من  امل�سريني  بني  نفوذ  لها  التى  وال�سخ�سيات  االأعيان  من  بون�اب�رت 
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م�ن�دوبني عن كل مديرية )ثالثة من العلماء، ثالثة من التجار، وثالثة من م�سايخ القرى وروؤ�ساء العربان(، 

ويهدف اإىل تدريب االأعيان امل�سريني على نظام جمال�س ال�سورى من حيث اال�ست�سارة وتلقى االآراء فيما 

يعود على االأهاىل بالنفع فى جماالت الق�ساء واملواريث وامللكية العقارية وال�سرائب. ولقد راأ�س هذا 

جملة  بني  من  ال�سرى  باالقرتاع  اختياره  ومت  االأزهر،  علماء  من  ال�سرقاوى  عبداهلل  ال�سيخ  الديوان 

االأع�ساء.

■ ثانًيا - الآثار القت�صادية والجتماعية

ما اأن توىل مينو احلملة بعد مقتل كليرب، حتى قرر البقاء فى م�سر فاأ�سهر اإ�سالمه وتزوج مب�سرية من ر�سيد 

وخطط لتحويل م�سر اإىل م�ستعمرة فرن�سية متميزة، وبداأ فى القيام مب�سروعات فى جماالت خمتلفة حتقيًقا 

لهذا الغر�س من خالل ما ي�سمى بامل�سروع العظيم )1801م(، والذى قامت فل�سفته على االأ�س�س التالية:

■ امل�ساواة بني امل�سريني فيما يوؤدونه من �سرائب.

■ حرمان امللتزمني من ممار�سة �سئون الق�ساء واالإدارة التى درجوا على القيام بها منذ طبق نظام 

االلتزام فى م�سر.

تقوم  واحدة  �سريبة  وتقرر  املماليك،  والبكوات  امللتزمون  ابتكرها  التى  ال�سرائب  كافة  اإلغاء   ■

على ح�ساب عدد اأفدنة احليازة، وح�سب درجة اجلودة، وحتقيًقا لذلك األف جلنة مل�سح االأرا�س ملعرفة 

احليازة وحتديد اجلودة.

■ حترير الفالح من جميع القيود املالية والق�سائية لي�سبح فى مقدوره اأن يت�سرف فى االأر�س التى فى 

حوزته، لكن جالء احلملة حال دون تنفيذ بنود هذا امل�سروع.

1- فى مجال الزراعة : قام علماء احلملة بدرا�سة جمرى نهر النيل وفح�س القنوات واجل�سور، ومت 
اأجريت  تخ�سي�س جزء من االأرا�سى الزراعية العامة الإنتاج الغالت التى حتتاجها فرن�سا، وعلى هذا 

جتربة لزراعة النب وق�سب ال�سكر، ومت اإن�ساء حديقة لزراعة النباتات املجلوبة من فرن�سا مثل اخلوخ 

وامل�سم�س والكمرثى والتفاح، واهتمت احلملة بزراعة االأرز والقمح والذرة وغريها من الغالت التقليدية 

املوجودة فعاًل. وقد اأثمرت هذه اجلهود فانتع�ست الزراعة فى م�سر.

اأ�سرار  تت�سرب  ال  حتى  م�سريني  عمااًل  ت�سم  ال  م�سانع  اإن�ساء  مينو  اقرتح  الصناعة:  مجال  فى   -2
ال�سناعة اإليهم. وكانت القاعدة اأن ي�ستقدم عمااًل من فرن�سا، وقد حدث ذلك بالن�سبة للن�سيج واحلدادة 

دار  واإ�سالح  هواء  طواحني  اإن�ساء  مت  كما  الطباعة،  حروف  و�سناعة  والدباغة  ال�ساعات  و�سناعة 

ال�سناعة )الرت�سانة( والتى كان مراد بك قد اأن�ساأها فى اجليزة.

لل�سواطئ  االإن�ج�ل�يز  ح��سار  ب�سبب  ركدت  التى  التجارة  باإحياء  مينو  اهتم  التجارة:  مجــال  فى   -  3
مل�سر  اأ�سواًقا  يفتح  اأن  مينو  ا�ستطاع  االأ�سا�س  هذا  وعلى  �سوريا،  فى  العثمانى  اجل��ي�س  ووجود  امل�سرية 
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القط�نية  املراكب بني جدة وينبع وال�سوي�س حمملة باالأن�سجة  �سارت  البح�ر االأح�م��ر حيث  فى بالد 

اأول من بداأ �سيا�سات التفاهم مع �سريف مكة. وكان  وال�سيالن ال�سوفية واحلرير والنب، وكان نابليون 

�سمن برنامج مينو اإجراء عالقات مع �سنار ودارفور فى ال�سودان واحلب�سة وبلدان �سمال اأفريقيا.

ور�سيد،  ودمياط  واالإ�سكندرية  القاهرة  فى  �سحية  حماجر  اإن�ساء  مت  العامة:  الصحة  مجال  فى   -4
وكذلك م�ست�سفى ع�سكري.

5- فى مجال القضاء : اأجرى نابليون بعد عودته من حملة عكا تغيرًيا فى نظام الق�ساء ال�سرعى املعمول 
به اآنذاك :

- جعل العلماء امل�سريني يتولونه بطريق االنتخاب فيما بينهم بداًل من الق�ساة االأتراك.

-حدد النظام ر�سوم التقا�سى بواقع 2% من قيمة املتنازع عليه وكانت قبل ذلك مرتوكة لالأهواء.

- وقد اأ�ساف مينو اإ�سالًحا  اآخر فى التقا�سى بني النا�س ، حيث قرر رف�س مبداأ »الدية« وترك هذا 

االأمر اإىل الق�ساء واخل�سوع الأحكامه فيما يتعلق باملنازعات .

- اأن�ساأ حمكمة لكل طائفة من الطوائف املوجودة: القبط، وال�سوام، والروم، واليهود.

- تقرر عر�س االأمر على الق�ساء االإ�سالمى )املحكمة ال�سرعية( اإذا رغب اأحد طرفى اخل�سومة من 

غري امل�سلمني اأو كليهما فى ذلك. هذا ف�سال عن تنظيمه لل�سرائب حيث :

- حتددت �سريبة الرتكات واالأموال املنقولة مبقدار 5% ومل تكن حمددة اأيام املماليك، مع تعميمها على 

من يقيم فى م�سر اأيا كانت جن�سيتهم اأو ديانتهم .

- األزم اجلميع مبا فى ذلك الفرن�سيني بدفع ال�سرائب العامة للخزينة.

واحدة  �سريبة  فى  كلها  ال�سرائب  توحيد  على  عمل   -

وهى �سريبة االأر�س الزراعية.

■ ثالًثا : الآثار الفكرية والعلمية

وهى اأبرز موؤثرات احلملة الفرن�سية: حيث كان مع احلملة 

طائفة من علماء فرن�سا النابغني فى خمتلف فروع علوم الع�سر، 

وطائفة من رجال الفنون من امل�سورين والر�سامني واملو�سيقيني 

واملثالني بلغوا جميًعا نحو 146 عاملًا.

املجمع العلمى امل�صرى :

العلمى.  املجمع  العام  الديوان  بجانب  نابليون  اأقام 

وذلك على غرار املجمع العلمى الفرن�سى فى باري�س والذى 

املجمع العلمى

عالقة  وله  علمية  �سفة  له  جمل�ًسا 

اختار  وقد  نف�سه،  الوقت  فى  احلكومة  باإدارة 

فى  احلملة  علماء  خال�سة  لع�سويته  نابليون 

كبار  من  جمموعة  مع  املختلفة  التخ�س�سات 

باع  لهم  الذين  الع�سكريني  وال�سباط  القادة 

فى العلوم. وقد تاألف املجمع من اأربعة اأق�سام 

رئي�سة ، وكل ق�سم يتاألف من اإثنى ع�سر ع�سًوا، 

 / الطبيعيات   / )الريا�سيات   : هى  واالأق�سام 

االقت�ساد ال�سيا�سى / االآداب والفنون( .

معلومة اإثرائية
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كان نابليون نف�سه ع�سًوا به ؛  وكانت مهمته العمل على تقدم العلوم واملعارف فى م�سر، ودرا�سة امل�سائل 

الطبيعية وال�سناعية والتاريخية ون�سرها، واإبداء الراأى العلمى للحكومة فى امل�سائل التى ت�ست�سريه فيها، 

وبعبارة اأخرى العمل على ربط ال�سيا�سة بالعلم.

واإن�س���اء  ف��رن�س��ي�ة،  واأخ���رى  ع�ربي��ة  مطبعة  اإقامة  من  احلملة  فرتة  خالل  املجمع  متكن  وقد 

ج�ري�دت�ني ف��رن��سيتني اإحداهما �سيا�سية  واالأخرى علمية اقت�سادية وت�سدر كل ع�سرة اأيام. كما اأ�سدر 

مينو جريدة باللغة العربية لن�سر االأوامر والقرارات االإدارية لتو�سيح اأغرا�س احلكومة وحتذير النا�س 

من اال�ستماع الأ�سحاب امليول املعادية للفرن�سيني.

اأوربا من  اأطل منها امل�سريون على ما يدور فى  لقد كان وجود املجمع العلمى بكل اإجنازاته نافذة 

تقدم فى العلوم وفى االأفكار ال�سيا�سية واالقت�سادية بحيث اعتربت احلملة ب�سرف النظر عن وجهها 

الع�سكرى �سدمة ح�سارية وثقافية، وال �سك اأن فكرة الدواوين نبهت امل�سريني اإىل فكرة امل�ساركة فى 

احلكم بداًل من فكرة احلكم املطلق امل�ستبد، كما نبهت احلياة االجتماعية للفرن�سيني االأذهان اإىل وجود 

اأمناط من احلياة والعالقات فى اأوربا تختلف عن تقاليد املجتمع ال�سرقي، ومن ثم اجته البع�س اإىل 

حماكاة هذا النوع من احلياة.

وهناك ثالثة اأعمال كربى قام بها علماء احلملة:

املحاولة  تنجح  مل  ولكن  واملتو�سط،  االأحمر  البحرين  بني  تربط  قناة  �سق  حماولة   : الأول    ■

ب�سبب خطاأ فى ح�سابات م�ستوى مياه البحرين.

■ الثانى : تاأليف كتاب و�سف م�سر وهو اأول مو�سوعة عنها.

العثور على حجر ر�سيد مما مكن �سامبليون من قراءة الكتابة امل�سرية القدمية، وما  ■ الثالث: 

ترتب عن ذلك من فتح اأبواب التاريخ امل�سري القدمي.

)1( انظر كتاب املجمع العلمى
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للغزو  تقليدية  ع�صكرية  حملة  جمرد  م�صر  على  الفرن�صية  احلملة  تكن  »مل   :  1

والحتالل«. على �صوء هذه العبارة و�صح ما يلى .. 

) اأ (  اإ�سالحات نابليون بونابرت فى جمال الق�ساء

)ب( اأحوال املجتمع امل�سرى الذى واجه احلملة الفرن�سية وفى �سالح من كان التفوق املادى واحل�سارى

)ج�(  دور االأزهر ال�سريف وقيادته حلركة الكفاح �سد الفرن�سيني.

2 : قارن من خالل جدول بني اأ�صباب ونتائج كل من ثورتى القاهرة الأوىل والثانية.

ث���ورة الق�اه��رة الثانيةث���ورة القاه�رة االأوىلوجه املقارنة

االأ�سب����اب

النت��ائ����ج

3: ما الأ�ص�ص التى قام عليها م�صروع مينو العظيم؟

4: ما النتائج التى ترتبت على ... ؟

)اأ( احلملة الفرن�سية من الناحية ال�سيا�سية.

)ب( م�ساركة امل�سريني فى الدواوين فى عهد احلملة الفرن�سية.

)ج�( اإن�ساء املجمع العلمي.

)د( وجود نظام الطوائف احلرفية فى م�سر قبيل جميء احلملة الفرن�سية.

5 : ماذا تقول لكل من .......... ؟ 

) اأ ( القائد مينو.

)ب( �سليمان احللبى الذى قتل كليرب.

6 : مب تف�صر.....؟

) اأ ( تعد الثورة الفرن�سية اأول ثورة اجتماعية فى اأوربا.

)ب(  ف�سل حركة على بك الكبري.

)ج�( طول مدة املقاومة للحملة الفرن�سية فى ال�سعيد.

اأ�صئلة الف�صل الأول
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يتوقع بنهاية هذا الف�صل يكون 

الطالب قادًرا على اأن:

على  اأثرت  التى  القوى  يحدد   ■

بعد  م�صر  فى  ال�صيا�صية  احلياة 

ودور  الفرن�صية،  احلملة  خروج 

كل منها.

)حممد  و�صول  طريقة  يو�صح    ■

علي( حلكم م�صر.

■  يعدد الإجراءات التى اتخذها 

فى   حكمه  علي(لتوطيد  )حممد 

م�صر.

بذلها  التى  اجلهود  يلخ�ص    ■

بقطاعات  للنهو�ص  علي(  )حممد 

م�صر.  فى  القت�صادى  الن�صاط 

على  املرتتبة  النتائج  يف�صر   ■

معاهدة لندن 1840م.

الأوربية  املوؤامرات  اأثر  يو�صح   ■

ال�صتقالل  م�صروع  ف�صل  فى 

للخديو اإ�صماعيل.

الوطن  خريطة  على  يحدد   ■

العربي تو�صعات )حممد علي(. 

■ يعد تقريرا مب�صطا عن �صيا�صات 

)حممد علي( القت�صادية.

 ■ يكتب بحثا ق�صريا عن �صيا�صة 

واأثرها  التعليمية  علي(  )حممد 

فى النه�صة العلمية والثقافية.

■ يقدر دور )حممد علي(فى بناء 

الدولة احلديثة فى م�صر.

الق�صايا املت�صمنة 

 ح�صن ا�صتخدام املوارد وتنميتها.

حقوق الإن�صان.

الفصل الثاني
بناء الدولة احلديثة فى مصر

مطلع القرن )19( وحتى الثورة العرابية
بناء الدولة احلديثة فى م�صر

خروج احلملة الفرن�صية 

والفراغ ال�صيا�صى فى 

م�صر 1801 - 1805م

توطيد

حكم )حممد على(

مظاهر بناء الدولة 

احلديثة فى عهد 

)حممد على( وخلفاوؤه

حماولت ال�صتقالل عن 

الدولة العثمانية

قوة ال�صعب امل�صرى

ال�صراع بني القوى الثالث

ثورة ال�صعب امل�صرى وتعيني 
)حممد على( واليا على م�صر

التفوق على التحالف اململوكى الإجنيزى

الق�صاء على الزعامة ال�صعبية

مذبحة القلعة

الأحوال القت�صادية وتطورها

الأحوال الجتماعية وتطورها

التعليم ودوره فى بناء الدولة احلديثة

على الأو�صاع الإقت�صادية

على الأو�صاع الأجتماعية

على التعليم

ال�صلطتان التنفيذية والت�صريعية

التق�صيم الإدارى

ال�صلطة الق�صائية

بناء القوة الع�صكرية

�صيا�صة م�صر اخلارجية وتدخل الدول الوربية

ا�صماعيل وم�صروع اإ�صتقالل م�صر

انهيار �صيا�صة 

الحتكار واآثاره

البناء ال�صيا�صى للدولة 

احلديثة فى م�صر
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خروج احلملة الفرن�صية والفراغ ال�صيا�صى فى م�صر )1801-1805(م :

بعد خروج الفرن�سيني من م�سر حدث تنازع على ال�سلطة فى البالد بني ثالث قوى وهي: .

1- الأتراك: تطلع ال�سلطان العثمانى اإىل اإعادة ب�سط حكمه ونفوذه على م�سر، ولهذا عزم على 

حماربة املماليك والق�ساء عليهم.

2- الإجنليز: كانت اجنلرتا تطمع فى اأن تب�سط نفوذها على وادى النيل وحتتل بع�ض املواقع املهمة 

على �سواطئ البحر املتو�سط والبحر الأحمر لتاأمني طريق موا�سالتها اإىل الهند، ومن هنا مل تكن تفكر 

فى اإجالء قواتها عن م�سر، والتى قد جاءت للم�ساركة فى اإجالء الفرن�سيني.

3- املماليك: وكانوا يطمعون بدورهم فى ا�ستعادة حكمهم للبالد بعد خروج الفرن�سيني، وحتقيًقا لهذا 

فكروا فى ال�ستعانة بالإجنليز �سد الأتراك، ومل يبد الإجنليز من ناحيتهم اأية اعرتا�سات بل تركوا 

الإجنليز  كان  نف�سه  الوقت  وفى  اإجنليزية،  مب�ساعدة  البالد  حلكم  عودتهم  وهم  فى  يعي�سون  املماليك 

يفكرون فى ا�ستخدام املماليك للغر�ض نف�سه. غري اأن موقف املماليك كان �سعيًفا لالأ�سباب التالية:

● قلة عددهم ن�سبًيا ب�سبب املعارك مع الفرن�سيني.

● انق�سام �سفوفهم بني مراد بك واإبراهيم بك.

● اختالفهم حول معاجلة الأمور فى م�سر بعد خروج الفرن�سيني.

- ففريق يرى التعاون مع الإجنليز وال�ستظالل بحمايتهم ويتزعمه حممد بك الألفي.

- فريق ثانى يرى ال�ستنجاد بفرن�سا ويتزعمه عثمان بك الربدي�سي، وكال الفريقني من جمموعة مراد بك .

- فريق ثالث راأى التوقف عن القتال والتزام احلياد وموالة الأتراك ويتزعمه عثمان بك ح�سن.

قوة ال�صعب امل�صرى :

وهذه القوة مل تكن تت�سارع على احلكم مثلما كان احلال بالن�سبة للقوى الثالث، واإمنا نبتت من قلب 

الفرن�سى  الغزو  اأيام  منذ  ذلك  قبل  تبلورت  قد  امل�سرية  الزعامة  وكانت  القوي،  تلك  بني  ال�سدام  حوادث 

ومقاومة الفرن�سيني، وات�سعت خرباتها بالدخول فى جتارب احلكم وال�سيا�سة مع الفرن�سيني والطالع على 

  
)1(

املعارف اجلديدة . ولقد اأ�سهمت كل هذه الأحداث فى بروز �سخ�سيات معينة من العلماء والأ�سراف والتجار

التى �ساعدت فى التخل�ض من الفرن�سيني واملماليك والإجنليز، وتعيني حممد علي حاكًما على م�سر.

)1(اأمثال ال�سيد عمر مكرم )نقيب الأ�سراف(، وال�سيد حممد ال�سادات )من قيادات الطرق ال�سوفية(، وال�سيخ عبداهلل 

ال�سرقاوى )من العلماء(، وال�سيخ حممد املهدى )من العلماء(، وال�سيد اأحمد املحروقى )من كبار التجار(
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ال�صراع بني القوى الثالث:

بعد اأن غادر الفرن�سيون م�سر ، عني خ�سرو با�سا والًيا على م�سر من قبل ال�سلطان العثماين، وبداأت 

الدولة العثمانية تعمل على ا�ستعادة حكم البالد بالتخل�ض من املماليك تدريجًيا، وحر�ض ال�سلطان على 

وقوع الفرقة والنق�سام بني املماليك فعني حممد الألفي، اأحد زعمائهم املتناف�سني حاكًما على ال�سعيد، 

ومن ناحية اأخرى مت التخل�ض من جمموعة من اأتباع مراد بك والربدي�سى فى اأبى قري، ومن جمموعة 

اأخرى فى القاهرة. غري اأن الإجنليز تدخلوا للحيلولة دون تنفيذ القتل فى زعماء املماليك ، فاكت�سب 

الإجنليز بذلك تاأييد املماليك، واتفقا على النتقام من الأتراك، ومن ثم 

جتمع املماليك فى ال�سعيد لتنظيم قواتهم )اأواخر يناير 1802م(.

فى تلك الأثناء كانت فرن�سا قد ا�ستعادت عالقاتها بالدولة العثمانية 

فخ�سى الإجنليز اأن توؤثر م�ساندتهم للمماليك على عالقاتهم بال�سلطان، 

فقرروا التخلى عن تاأييد املماليك، بل ن�سحوهم بقبول �سروط ال�سلطان 

م�سر  عن  الإجنليزية  القوات  ورحلت  العثماين،  للحكم  وال�ست�سالم 

)مار�ض 1803م( تطبيًقا ل�سروط �سلح اإميان )مار�ض 1802م(.

وعلى هذا توطد مركز خ�سرو با�سا الواىل العثماين، فلما بلغ املماليك نباأ رحيل الإجنليز خافوا 

عر�ض  بدعوى  اجنلرتا  اإىل  الإجنليز  برفقة  ال�سفر  الألفى  بك  حممد  قرر  ثم  ومن  م�ستقبلهم،  على 

ق�سية ا�ستقالل م�سر واحل�سول على م�ساعدة الإجنليز �سد العثمانيني، وجتددت احلرب بني املماليك 

والعثمانيني، وا�ستطاع املماليك احتالل املنيا وجعل املالحة فى نهر النيل حتت 

�سيطرتهم.

بروز �صخ�صية حممد علي :

ال�سيا�سية  بداأت البالد تواجه فرتة من الفو�سى وال�سراعات بني الفرق 

املتناحرة، وتعدد الولة فى فرتة وجيزة، ومنهم خ�سرو با�سا الذى عجز عن 

 ، املتاأخرة، فتمرد اجلنود وهاجموا القلعة )مقر الوايل(  دفع رواتب اجلنود 

حتى ا�سطر خ�سرو با�سا للهروب اإىل دمياط.

ومت تعيني طاهر با�سا الذى عجز هو الآخر عن دفع الرواتب فقتلوه وقاموا 
)محمد علي باشا(

�صلح اإميان

كان بني اجنلرتا وفرن�سا 

فى  وذلك  واأ�سبانيا  وهولندا 

فرن�سا  حروب  ت�سوية  اإطار 

فى اأوربا

معلومة اإثرائية
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بتعيني اأحمد با�سا فتحالف حممد علي مع املماليك )بزعامة الربدي�سى واإبراهيم بك( لإق�سائه ومل 

مي�ض فى احلكم اإل يوًما واحًدا. ثم طرد املماليك القوات العثمانية من القاهرة واأ�سبح من�سب الواىل 

خالًيا.

فعني ال�سلطان العثمانى على با�سا اجلزايرىل والًيا على م�سر، اإل اأن اأمراء املماليك قتلوه قبل اأن 

يتوىل اأمور احلكم فى )يناير 1804م( ومبقتله مل تعد هناك قوى متناف�سة على احلكم اإل حممد علي 

)قائد الألبان(، واملماليك الذين زادت قوتهم ن�سبًيا بعودة حممد بك الألفى من اجنلرتا بعد اأن �سمن 

تاأييد اجنلرتا له.

ونتيجة عداء الربدي�سى لالألفى واملناف�سة احلادة بني فرق املماليك، فقد قرر الربدي�سى اعتقال 

الألفى لكنه هرب اإىل ال�سعيد واأخذ ي�سعى فى تكوين جمموعة تنا�سره، وانفرد الربدي�سى باأمور احلكم 

فى القاهرة.

)اأغ�سط�ض  النيل  في�سان  مياه  نق�ض  ب�سبب  اقت�سادية  اأزمة  من  البالد  عانت  الأثناء  تلك  فى 

1803م( ا�سطر الربدي�سى اإىل فر�ض ال�سرائب الكثرية على كل الطوائف، مما اأدى اإىل الثورة �سده فى 

)مار�ض 1804م(. واأمــام تـطــور املوقــف العــام خـ�سى )حممد علي( اأن ت�سـيب الثــورة جنوده فجاهر 

بالن�ســمام اإىل العلماء وامل�سايخ، واختلط بالأهاىل ال�ساخطني، وتعهد للعلـمـاء باأن يبذل ق�سارى جهده 

لرفع ال�سريبة عن النا�ض، كما اأو�سى جنوده باحرتام ال�سعب.

كرجل  اإليه  ينظرون  النا�ض  وبداأ  زعمائه،  وثقة  ال�سعب  عطف  علي  حممد  ك�سب  ال�سيا�سة  بهذه 

عادل يكره الظلم، وانتهز حممد علي موجة الغ�سب العام �سد املماليك فهاجم مراكزهم فى القاهرة، 

وحا�سر بيوت زعمائهم، فهرب اجلميع اإىل ال�سعيد.وبذلك حدث فراغ �سيا�سى بالن�سبة ل�سلطة احلكم 

فى القاهرة، وهنا اقرتح حممد علي اإطالق �سراح خ�سرو با�سا من �سجنه بالقلعة وتعيينه والًيا، فارتفع 

مركزه، فلما اعرت�ض اأن�سار طاهر با�سا على اإعادة تعيني خ�سرو با�سا، اقرتح )حممد علي(تعيني خور�سيد 

با�سا حمافظ الإ�سكندرية باعتباره عثمانًيا. ومت تعيينه غري اأن خور�سيد مل يكن ليطمئن ملوقف)حممد 

علي(فعمل على التخل�ض منه وفى �صبيل ذلك اأقدم على ما يلى:

1- طلب من حممد علي التوجه اإىل ال�سعيد ملحاربة املماليك.

2- طلب من ال�سلطان العثمانى اإر�سال فرق ع�سكرية لتدعم �سلطة الدولة، فاأر�سل له ال�سلطان فرًقا 

عرفت بالدلة )املتهورين املجانني( حيث اأخذوا يعيثون فى الأر�ض ف�ساًدا ونهًبا.

3- طلب من ال�سلطان ا�ستدعاء فرق الأرناوؤود والألبان التى يتزعمها )حممد علي( اإىل ا�ستانبول، 
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فرف�ض حممد علي تنفيذ ذلك بتاأييد العلماء، فما كان من خور�سيد اإل اأن ا�ست�سدر من ال�سلطان قراًرا 

ا ا�ستناًدا اإىل تاأييد العلماء. بتعيني حممد علي والًيا على جدة فى )مايو 1805م( لكنه مل ميتثل اأي�سً

ثورة ال�صعب امل�صرى وتعيني »حممد علي« والًيا على م�صر .

زاد غ�سب امل�سريني �سد فرق الدلة و�سد فر�ض ال�سرائب، فاجتمع زعماء ال�سعب من العلماء ونقباء 

الطوائف بدار املحكمة فى )مايو 1805م(، وقرروا عزل خور�سيد با�سا وتعيني حممد علي والًيا بدًل 

منه، واأخذوا عليه العهود واملواثيق اأن ي�سري بالعدل، واأل يربم اأمًرا اإل مب�سورتهم، وكانت هذه اأول مرة 

يكون  واأن  ال�سعب،  باإرادة  اآخر  ويعني  ال�سعب،  باإرادة  الواىل  فيها  يعزل  التى  احلديث  م�سر  تاريخ  فى 

اختياره مبعرفة زعماء ال�سعب، ومن ثم ترجع قيمة هذا احلدث فى اأنه يعد اأول �سك اجتماعى فى م�سر 

والوطن العربى.

املعارك  فدارت  املقاومة  واآثر  وتعيني حممد علي،  لعزله  با�سا  ي�ست�سلم خور�سيد  األ  وكان طبيعًيا 

وتزعم عمر مكرم املقاومة ل�سالح حممد علي، حتى جاء ر�سول ال�سلطان باملوافقة على تولية حممد 

علي حيث ر�سى بذلك العلماء والرعية.

توطيد �صيادة حممد علي :

اأن يتخل�ض من مناف�سيه ومن ثم عمل  اأنه لكى ت�ستقر له اأمور احلكم عليه  لقد اأدرك حممد علي 

على مايلى :

1- التفوق على التحالف اململوكى الإجنليزى :

بعد تولية حممد علي حكم م�سر مل ير�سخ كل من الجنليز واملماليك ب�سهولة حيث انتهز املماليك 

فر�سة ان�سغال حممد علي فى الحتفال بوفاء النيل )اأغ�سط�ض 1805م( ، وهاجموا القاهرة، وكانت 

اجليزة حتت �سيطرتهم، اإل اأن قوات حممد علي ا�ستطاعت �سد الهجوم ومطاردة املماليك فى ال�سعيد.

اأو  الألفي،  اإىل حممد بك  واإ�سناد ولية م�سر  ال�سلطان بعزل حممد علي  اإقناع  وحاولت اجنلرتا 

بدعوى  للمماليك  الداخلية  الأمور  ترتك  بحيث  ذلك،  قبل  احلال  كان  كما  اآخر،  عثمانى  واٍل  اأى  اإىل 

اأمًرا بتعيني حممد علي  اأ�سطوًل مل�سر يحمل  ال�ستقرار، وا�ستجاب ال�سلطان العثمانى لجنلرتا واأر�سل 

واليا على �سالونيك )فى مقدونيا( مع ت�سليم ال�سلطة دون معار�سة اأو مقاومة اإىل الواىل العثمانى مو�سى 

با�سا الذى جاء مع الأ�سطول فى )يوليو 1806م( .

على  واتفقا  امل�سرية،  ال�سعبية  الزعامة  ممثل  مكرم  عمر  بال�سيد  علي  حممد  ات�سل  ذلك  واأثناء 

ال�سلطان  ا�سطر  وهنا  مًعا،  واملماليك  الأتراك  ومقاومة  العثمانى  لل�سلطان  المتثال  عدم  اأمر  ترتيب 
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العثمانى اإىل التخلى عن فكرة عزل حممد علي من ولية م�سر والعمل على تثبيته مقابل دفع اأربعة 

اآلف كي�ض نقود. 

لكن اجنلرتا مل تياأ�ض من حماولت عزل حممد علي، وانتهزت اجنلرتا فر�سة تدهور عالقاتها مع 

ال�سلطان العثمانى ب�سبب انحيازه لفرن�سا، فاتفقت مع رو�سيا على �سرب تركيا فى م�سر، ومن هنا وجهت 

املعروفة  احلملة  وهى  الألفي،  بك  حممد  وتن�سيب  علي  حممد  وعزل  م�سر  لحتالل  ع�سكرية  حملة 

بحملة فريزر فى مار�ض 1807م.

حملة فريزر )مار�ص 1807م(:

ومنها  الإ�سكندرية  اإىل  احلمـلة  نزلـت 

اإىل ر�سيد، وكان الألفى قد مات قبل و�سولها 

ب�سهرين تقريًبا، ومل تكن اجنلرتا تعلم بذلك، 

كما كان حممد علي ل يزال فى ال�سعيد يطارد 

املماليك، ووقــع عبء الن�سال واملقاومة على 

ب�سراوة  الإجنليز  قاوموا  الذين  امل�سريني 

فى �سوارع ر�سيد وفى احلمــاد، واأ�سروا بع�ض 

الآخر،  البع�ض  روؤو�ض  وقطعوا  الإجنليز، 

فتقهقر الإجنليز اإىل الإ�سكندرية لالحتماء 

بها.

فى تلك الأثناء عاد حممد علي من ال�سعيد وزحف اإىل الإ�سكندرية لإخراج الإجنليز منها، و�سرب 

احل�سار حول املدينة فلم يجد فريزر مفًرا من طلب ال�سلح واجلالء مقابل الإفراج عن الأ�سري، ووافق 

حممد علي ودخل الإ�سكندرية ظافًرا.

2- الق�صاء على الزعامة ال�صعبية:

اأدرك حممد علي قوة الزعامة ال�سعبية ودورها فى توليته احلكم، والقيود التى فر�ستها عليه عند 

قبوله الولية،  كما بداأ يتوج�ض من زيادة مكانة عمرمكرم فى نفو�ض النا�ض نظًرا لدوره الوا�سح فى 

ر�سم خطوط مقاومة حملة فريزر.

وقد راأى حممد علي �سرورة اأن ينفرد باحلكم دون و�ساية �سعبية. واأخذ يرتقب الوقت املنا�سب للتخل�ض 

من ال�سيد عمر مكرم، وقد �ساعده فى بلوغ اأهدافه انق�سام القيادات ال�سعبية فيما بينها حول تقدير ومكانة 

خريطة )3( حملة فريزر فى مار�س 1807م
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عمر مكرم نف�سه ، ومكانته التى يتمتع بها بني النا�ض، حيث اأخذ مناف�سوه يد�سون له عند حممد علي، وانتهز 

حممد علي الفر�سة ليزيد من انق�سام الزعامات التى كانت تختلف حول بع�ض امل�سالح املادية.

ثم وقعت الأزمة، فنتيجة لنخفا�ض في�سان النيل )اأغ�سط�ض 1808م( �ساءت الأحوال وارتفعت 

علي  حممد  بدورهم  العلماء  وطالب  العلماء،  لدى  النا�ض  فاحتج  ال�سرائب،  احلكومة  وزادت  الأ�سعار، 

مع  يفعلوا  مل  لأنهم  علي  حممد  فنهرهم  املقررة،  ال�سرائب  حت�سيل  عدم  طريق  عن  الأزمة  بتخفيف 

النا�ض مثلما فعل هو معهم -اأى العلماء-، وكان حممد علي ي�سري بذلك اإىل اأنه اأعفى العلماء امللتزمني من 

دفع �سرائب الفائ�ض من التزامهم فو�سعهم بذلك فى ماأزق مع النا�ض.

وانتهز حممد علي هذه الأزمة القت�سادية ليتخذ بع�ض القرارات فيما يتعلق بال�سرائب وامللكية 

حتقق له اأغرا�ض ال�سيطرة والنفراد باحلكم ومنها:

● فر�ض �سريبة املال املريى على الأرا�سى املوقوفة واأطيان الأو�سية )اخلا�سة بامللتزمني(،

● ال�ستيالء على الأطيان التى ل يثبت اأ�سحابها حجج ملكيتها.

● اإلزام امللتزمني بتقدمي ن�سف الفائ�ض من اللتزام ون�سف ال�سافى من اإيراد الأطيان.

● فر�ض �سريبة متغة على املن�سوجات والأوانى وامل�سوغات.

وكان لبد  من موافقة ال�سيد عمر مكرم على هذه الإجراءات طبًقا ل�سروط التولية، لكن عمر مكرم 

�سدر  توغر  واأخذت   ، الفر�سة  مكرم  لعمر  املناف�سة  العنا�سر  وانتهزت  علي،  حممد  مع  التباحث  رف�ض 

حممد علي �سده، فعزله من نقابة الأ�سراف ونفاه اإىل دمياط )1809م( وتولية حممد ال�سادات بدل 

منه واأ�سبح ال�سادات اأداة طيعة فى يد حممد علي.

3- مذبحة القلعة  1811م :

بنفى ال�سيد عمر مكرم اإىل دمياط مل يبق اأمام حممد علي اإل املماليك، ويخل�ض له حكم م�سر دون 

يكونوا حتت  لكى  القاهرة  والإقامة فى  ال�سعيد  املماليك برتك  اأغرى  ، وكان حممد علي قد  مناف�سة 

ب�سره فياأمن مكرهم، وملا طلب ال�سلطان من حممد علي التوجه اإىل احلجاز ل�سرب احلركة الوهابية، 

خ�سى حممد علي عودة املماليك ملناواأته منتهزين فر�سة غياب اجلي�ض فى احلجاز، وعلى هذا دبر اأمر 

التخل�ض منهم، اإذ دعاهم اإىل الحتفال بالقلعة مبنا�سبة خروج اجلي�ض امل�سرى بقيادة ابنه طو�سون 

ا�ستطاع  من  اإل  قتلهم جميًعا  املماليك ومت  مرا�سم الحتفال حو�سرت فرق  انتهاء  وبعد  اإىل احلجاز. 

الفرار فى )مار�ض 1811م(.
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وهكذا انفرد حممد علي بحكم م�سر وبداأ فى بناء القوة الذاتية املنظمة فى النواحى القت�سادية 

والإدارية وال�سيا�سية، ومن املالحظ اأن �سيا�سات حممد علي فى م�سر كانت تختلف عن املماليك، اإذ كان 

متاأثًرا بالبيئة الأوربية التجارية التى عا�ض فيها قبل اأن ينخرط فى اجلي�ض العثماين، مما اأثر فى 

الكثري من قراراته وتوجهاته.

مظاهر بناء الدولة احلديثة فى عهد حممد على وخلفاءه :

1- الأحوال القت�صادية وتطورها :

الحتكار:

نظم حممد علي القت�ساد امل�سرى فى الزراعة وال�سناعة 

والتجارة على قاعدة الحتكار،   لي�سمن الدخول فى �سوق 

التجارة الدولية مناف�ًسا لغريه من الدول،  والآن تعاىل معنا 

نتعرف نظام الحتكار فى املجالت القت�سادية املختلفة:

■ الزراعة :

عند تولية حممد علي حكم م�سر كانت الزراعة قد تدهورت نتيجة العوامل التالية:

● تكا�سل الفالحني عن العمل الزراعى لعدم ح�سولهم اإل على القليل جدًا من حاجات املعي�سة.

● نظام ملكية الأر�ض والنتفاع، مل يكن ي�سمح بتنمية زراعية حقيقية.

● اإهمال الرى وتعدد ال�سرائب املفرو�سة على الفالحني وعدم عدالتها وتركها فى اأيدى امللتزمني، 

مما ت�سبب فى حتول كثري من الأرا�سى الزراعية اإىل �سحراوات، وت�ساءلت خ�سوبة الأر�ض ومل تتنوع 

غالتها.

تغري  اإىل  انتهت  الإجراءات  من  ب�سل�سلة  علي  حممد  قام  )1808م-1814م(  اأعوام  �ستة  وخالل 

اأو�ساع امللكية واحليازة الزراعية، وذلك باإلغاء نظام اللتزام حني �سادر اأرا�سى امللتزمني و�سجلها با�سم 

الدولة.

ناق�ص مع معلمك النتائج التى ترتبت على �صيا�صة حممد علي فى جمال ملكية الأر�ص بعد اإلغاء اللتزام.

تطوير الزراعة : اتبع حممد علي �سيا�سة زراعية تتلخ�ض فى توفري اأكرب قدر من الدخل من الإنتاج 
الزراعى بالأ�ساليب الآتية:

● اإحالل اأ�ساليب زراعية جديدة من �ساأنها زيادة الإنتاج وتقليل اجلهد، ا�ستقدم املدربني املاهرين من كل 

الحتكار فى عهد )حممد على (: 

حممد  فى  ممثلة  احلكومة  تقوم  اأن 

علي بالإ�سراف على الإقت�ساد جملة 

نوع  حتديد  خالل  من  وتف�سيال 

امل�سنوعات  ونوع  تزرع  التى  الغالت 

التى تنتج، وحتديد اأثمان �سرائها من 

املنتجني، واأثمان بيعها فى ال�سوق،
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مكان، وحدد الواجبات وامل�سئوليات.

● الهتمام بالتعليم الزراعي، حيث ا�ستقدم اخلرباء الزراعيني من اخلارج واأن�ساأ مدر�سة للزراعة.

● حت�سني طرق الري، حيث اهتم ب�سق الرتع وحفر القنوات واإن�ساء القناطر واأهمها القناطر اخلريية، 

ونتج عن ذلك حتويل اأرا�سى الوجه البحرى اإىل الرى الدائم.

● اإدخال اأنواع جديدة من الغالت الزراعية مثل اأ�سجار التوت لرتبية دود القز ، ونبات النيلة الهندية، 

وحت�سني زراعة القطن .

ولقد كان الحتكار يطبق فى الزراعة على النحو التايل:

1- تزويد الفالح باحتياجات الزراعة من بذور وموا�سى واأدوات يخ�سم ثمنها اأو قيمتها من قيمة 

املح�سول عند ت�سليمه.

2- اإلزام الفالحني بزراعة ما تقرره احلكومة من احلا�سالت الزراعية.

■ ال�صناعة :

كانت اأحوال ال�سناعة عندما توىل حممد علي حكم البالد ل تالئم حاجة اجلي�ض، والأ�سطول، 

ذلك اأن نظام طوائف احلرف ال�سناعية خ�سع فى اأواخر احلكم العثمانى للحكومة، ومل تعد الطائفة 

جماًل لالرتقاء باملهنة.

ولذا راأى اأن احتكار الإنتاج احلرفى اأو خ�سوع ال�سناعات لنظام الحتكار،  و�سيلة لتنظيم ال�سناعة 

لكى حتقق اأهداف بناء القوة الذاتية للبالد وكان ذلك من خالل:

1- اإمداد ال�سناع باملواد اخلام الالزمة لل�سناعة بالثمن الذى حتدده احلكومة.

2- �سراء املنتجات بال�سعر الذى حتدده احلكومة.

3- رفع اأ�سعار بيع املواد اخلام لل�سناع وخف�ض اأ�سعار �سراء منتجاتهم لتحقيق الربح املنا�سب.

وقد �صاعدت هذه ال�صيا�صة حممد علي فى تطوير الإنتاج ال�صناعى بالإجراءات التالية:

1- اإقامة م�سانع حكومية تتبع الدولة مبا�سرة )قطاع عام(، وذلك لتوفري ال�سناعات املطلوبة، وا�ستقدم 

خرباء من اخلارج.

فاأ�سبحت مبثابة  اإجبارًيا،  الدولة  للعمل فى م�سانع  ال�سبية  م�سايخ احلارات على جمع  اإجبار   -2

مدار�ض �سناعية.

3- تخ�سي�ض بعثات للخارج منذ فرتة مبكرة )1809م( لدرا�سة فنون ال�سناعة املختلفة وترجمة 

الكتب ال�سناعية.
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التجـارة :

ا لالحتكار فى عهد حممد علي وكان ذلك على النحو التاىل: خ�سعت التجارة اأي�سً

1- التجارة الداخلية : احتكر حممد علي ت�سويق جميع احلا�سالت الزراعية.

2- التجارة اخلارجية : قامت بها الدولة مبا�سرة بالو�سائل الآتية:

- البيع للتجار الأجانب فى الداخل واخلارج.

- احتكار جتارة الواردات، وكان حممد علي ل ي�سجع ال�سترياد كثرًيا، اإذ كان يرى اأن الدولة القوية 

هى التى تزيد �سادراتها على وارداتها.

النقل واملوا�صالت :

وقد ات�سل بت�سهيل الإنتاج الزراعى وال�سناعى والتجارى، متهيد الطرق الربية، وبناء اأ�سطول فى 

من  الأحمر  البحر  وتطهري  الإ�سكندرية،  ميناء  وخا�سة  املوانئ،  واإ�سالح  واملتو�سط،  الأحمر  البحرين 

القر�سنة، حتى لقد ف�سلت �سركة الهند ال�سرقية الإجنليزية ا�ستخدام طريق البحر ملرور التجارة بدًل 

من الدوران حول اأفريقيا.

2- الأحوال الجتماعية وتطورها :

وبناء  ت�سكيل  فى  اأثرها  والتجارة  وال�سناعة  الزراعة  فى  القت�سادية  علي  حممد  ل�سيا�سة  كان 

القوى الجتماعية فى م�سر، حيث اندثرت قوى كانت بارزة فى ظل احلكم العثمانى املبا�سر، وظهرت 

قوى جديدة ا�ستفادت من نظام حممد علي وم�سروعاته ويت�سح ذلك فيما يلى :

1- انتهى نفوذ املماليك كهيئة حاكمة وحل حملها اأ�سرة حممد علي، وبع�ض العنا�سر الرتكية.

2- ت�ساوؤل نفوذ علماء الأزهر والقيادات ال�سعبية باإبعاد عمر مكرم وانتقال مركز القيادة من الأزهر اإىل 

خريجى املدار�ض اجلديدة، واأع�ساء البعثات، ولو اأن الأزهر ظل املورد امل�ستمر للبعثات لفرتة طويلة.

، ومتو�سطى 
)1(

3- ظهور طبقة الأعيان من كبار مالك الأرا�سى الزراعية )الأبعاديات واجلفالك( 

القرن  ازدادت قوتهم ومتيزهم فى املجتمع منذ منت�سف  البالد وامللتزمني، وقد  املالك من م�سايخ 

التا�سع ع�سر بتو�سيع حقوق امللكية.

لل�سناعات  للدولة، وا�ستمرار طوائف احلرف  امل�سانع الكربى  ال�سناعة فى  4- ظهور طبقة عمال 

ال�سغرية كو�سطاء للحكومة.

5- تدهور طبقة التجار وذلك لحتكار احلكومة للتجارة اخلارجية والداخلية، وبهذا اختفت 

اأ�سرته وكبار رجال احلا�سية وكبار  اأفراد  اأنعم بها )حممد على( على  اأرا�سى وا�سعة  )1( الأبعاديات واجلفالك هى 

املوظفني وبع�ض الأجانب وبع�ض روؤ�ساء قبائل البدو.
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ال�سخ�سيات التجارية الكبرية اأمثال اأحمد املحروقى، وحلول التجار الأجانب ووكالتهم وقيامهم 

بدور الو�سطاء.

نطاق  فى  وا�سعة  اأرا�سى  زعماءهم  علي  حممد  فمنح  م�ستقرة،  اجتماعية  كقوة  البدو  ظهور   -6

الأبعاديات وتدريجًيا دخل البدو فى احلياة املدنية.

التعليم ودوره فى بناء الدولة احلديثة :

والتو�سع  الذاتية،  القوة  وبناء  القت�سادى  الحتكار  ب�سيا�سة  علي  حممد  عهد  فى  التعليم  ارتبط 

اخلارجى واحلروب التى دخلها حممد علي �سواء بنف�سه اأم باإيعاز من ال�سلطان العثمانى وبالتن�سيق معه.

 اهتم حممد علي بالتعليم على اختالف مراحله من عال وثانوى وابتدائي، لكنه بداأ اأوًل بتاأ�سي�ض 

املدار�ض العليا، واإيفاد البعثات لها لكى يقوم املتخرجون من هذه املدار�ض مب�سئولية التعليم فى املراحل 

الدرا�سية الأدنى.

البعثات :

وخالل املدة من عامى )1813م-1847م( اأوفد حممد علي بعثات لإيطاليا وفرن�سا واجنلرتا للتعليم 

ولكت�ساب اخلربات الالزمة، ولهذا كانت البعثات فى اأول الأمر لدرا�سة الفنون الع�سكرية وبناء ال�سفن 

واملالحة وتعلم الهند�سة وامليكانيكا واأ�سول الرى وال�سرف، ثم فيما بعد اأوفدت بعثات لدرا�سة القانون 

وال�سيا�سة من طالب الأزهر اإىل النم�سا واجنلرتا.

فرن�سا  اإىل  كبرية  بعثة  اأول  لطالب  اإماًما  علي  حممد  اأوفده  الذى  الطهطاوى  رافع  رفاعة  وكان 

)1826م(، قد اأفاد كثرًيا من الثقافة الإن�سانية الفرن�سية حيث اأدرك قيمة الإطالع على علوم ومـعـارف 

املجتـمـعات الأوربـية، فاقـتـرح عـلـى )حممد علي( تاأ�سي�ض مدر�سة الأل�سن )1836م( لتدري�ض اللغات 

الأوربية والرتجمة، وكان لها الف�سل فى نقل كثري من معارف الغرب اإىل م�سر.

املــدار�ص :

التنمية  اأهداف  تخدم  التى  علي(املدار�ض  )حممد  اأقام  )1816م-1839م(  من  املدة  خالل 

القت�سادية والع�سكرية مثل مدر�سة املهند�سخانة والطب والولدة وال�سيدلة، ومدار�ض لتعليم اأ�سول 

املحا�سبة والفنون وال�سنايع والزراعة والبيطرة. 

وكان يلتحق بهذه املدار�ض تالميذ الأزهر والكتاتيب فى البداية من الذين ح�سلوا على ق�سط معقول 

من التعليم، ثم اأ�سبحت املدار�ض عامة ومدنية الطابع، وقد اأوجد هذا النوع من التعليم ثقافة مدنية 

تختلف عن الثقافة الدينية التى كانت طابع التعليم الدينى وال�سائد اآنذاك، ومن هنا كانت ازدواجية 
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الفكر والثقافة اإحدى م�سكالت م�سر، منذ اأيام احلملة الفرن�سية. 

وملا تعددت املدار�ض وات�سع نطاقها، اأن�ساأ حممد علي اإدارة خا�سة لها �سميت ديوان املدار�ض )1837م(، 

فكانت اأول وزارة للتعليم.

انهيار �صيا�صة الحتكار واآثاره :

الأوربى  التجارى  الرواج  اأمام  عرثة  حجرة  يقف  طبقه  الذى  الحتكار  بنظام  علي  حممد  كان 

حيث اأغلقت م�سر اأ�سواقها اأمام الأوربيني فى الوقت الذى كانت اأوربا فى حاجة اإىل اأ�سواق بعد الثورة 

ال�سناعية.

وكانت بريطانيا قد عقدت اتفاقية جتارية مع ال�سلطان العثمانى فى اأغ�سط�ض 1838م ت�سمى )معاهدة 

اإلغاء نظام الحتكار  بلطة ليمان( ن�سبة اإىل املكان الذى عقدت فيه املعاهدة برتكيا وتن�ض على : »�سرورة 
اأن حممد علي رف�ض تنفيذ  اأن يبداأ التنفيذ فى يوليه 1839م« غري  التجارى الذى يتبعه حممد علي، على 

التفاقية حفاًظا على الإنتاج الداخلى فى م�سر، واإبقاء لقدرته على ت�سويقه فى اخلارج فى اإطار املناف�سة.

تو�سع  ب�سبب  العثمانى  وال�سلطان  علي  حممد  بني  �سيا�سية  اأزمة  قيام  نف�سه  الوقت  فى  وت�سادف 

حممد علي فى بالد ال�سام وتهديده الدولة نف�سها، وكان التقاء امل�سالح على ذلك النحو باعًثا لتحالف 

الدول الأوربية، وعلى راأ�سها اجنلرتا مع ال�سلطان لالإيقاع مبحمد علي وفر�ض ت�سوية لندن ال�سيا�سية 

فى 1840م التى نفذت مبقت�ساها معاهدة بلطة ليمان، وزالت موجة العداء الأوربى مل�سر.

 
)1(

كان تطبيق معاهدة بلطة ليمان فى اإطار ت�سوية لندن 1840اإيذاًنا ببدء �سقوط نظام الحتكار

الذى و�سعه حممد علي، وبداية دخول ال�ستثمارات الأجنبية فى جمال توظيف املال والإنتاج مبقت�سى 

ل�سالح  كان  واإن  القت�سادية،  احلرية  مناخ  و�سيادة  الأجنبية،  الدول  خمتلف  مع  جتارية  اتفاقيات 

الأجانب اأكرث منه ل�سالح املنتج امل�سري. 

اأثر �صقوط الحتكار على الو�صاع الإقت�صادية:

)أ( بالنسبة لإلنتاج الزراعى : 
- تو�سيع ملكية الأرا�سى الزراعية من ملكية انتفاع فقط اإىل احلق فى توريث الأر�ض اأو هبتها اأو 

وقفها.

- اأ�سبح املزارعون اأحراًرا فى زراعة ما ي�ساءون من الغالت، وبالأ�سلوب الذى يريدونه فحدث تاأخر 

وجمود فى الزراعة.

)1( �سقوط الحتكار يعنى رفع يد الدولة عن القيام بهذا الدور القت�سادي، وترك املنتجني اأحراًرا فيما يفعلون.
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واملتاجر  احلا�سالت  على  جتبى  كانت  التى  الدخولية  �سريبة  األغيت   -  : باشا(  )سعيد  ع�سر  ففى 

املتبادلة بني اأ�سواق القرى عند دخول ال�سوق )كانت مبقدار %12(.

- عندما احتاجت ال�سوق الأوربية، وخا�سة اجنلرتا للقطن  ازدهرت زراعة القطن فى م�سر وارتفع 

ثمنه، وحدثت حماولت لتطوير اأ�ساليب الزراعة مرة اأخرى من حيث اإدخال نباتات جديدة فى )ع�سر 

اإ�سماعيل(.

)اأيام  الأجنبية  البنوك  من  الإقرا�ض  اأمام  املجال  وانفتاح  الأجنبية  ال�ستثمارات  دخول  ومع 

حكم �سعيد واإ�سماعيل( بداأت احلكومة امل�سرية تواجه م�سكلة �سداد الديون فى مواعيدها، وفى �سبيل 

التخل�ض من ماأزق الديون �سدر )قانون املقابلة( اأغ�سط�ض 1871م ويق�سى »باأن الذين يدفعون �ستة اأمثال 

ال�سريبة املقررة على الأر�ض مرة واحدة، يعفون من ن�سف ال�سريبة املقررة ب�سفة م�ستمرة، ويكون لهم 

حق امللكية التامة عليها وكان هذا الإجراء اأحد اأ�سباب ا�ستقرار املزارعني والفالحني، ومن ثم الهتمام 

بالإنتاج.

)ب( بالنسبة للصناعة : اأدى اإلغاء نظام الحتكار فى ال�سناعة اإىل :
-  قلة اإنتاج م�سانع الدولة بعد اإغالق معظمها.

- تدهور ال�سناعات احلرفية ال�سغرية وك�سادها لعدم قدرتها على مناف�سة الإنتاج الأجنبى الذى 

بداأ يغمر ال�سوق املحلية، حتى لقد اختفت بع�ض هذه ال�سناعات وخا�سة فى القاهرة.

ومع ذلك ازدهرت بع�ض ال�سناعات احلربية فى اأواخر عهد عبا�ض واأوائل عهد �سعيد ب�سبب  ا�سرتاك 

م�سر فى حرب القرم بني تركيا ورو�سيا )1853م-1856م(  بناء على طلب ال�سلطان.

وفى عهد اإ�سماعيل : ا�ستمر انتعا�ض تلك ال�سناعات بعد زيادة عدد اجلي�ض، ورفع القيود عن بناء 

املعدات احلربية حيث جددت امل�سانع القدمية، واأقيمت م�سانع جديدة، وكذلك احلال بالن�سبة لبع�ض 

ال�سناعات التجهيزية مثل: حلج القطن، وا�ستخراج الزيوت، ودبغ اجللود، وال�سناعات التحويلية مثل 

�سناعة ال�سكر والغزل والن�سيج والورق.

)جـ( بالنسبة للتجـارة : مل تتاأثر التجارة الداخلية كثرًيا بزوال نظام الحتكار، ولكن بداأ تدريجًيا 
التخفيف من قيوده حيث : 

البيع عن طريق  باملزايدة بدًل من  الإنتاج  لبيع  باإقامة حلقات  الزراعيني مثال  للمنتجني  �سمح   -

ال�سونة احلكومية.

- �سمح للتجار الإجنليز بالإجتار فى املنتجات الزراعية وال�سناعية وبيعها داخل م�سر وت�سديرها 

للخارج.
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- قام الأجانب بتوريد ما حتتاجه ال�سوق امل�سرية من منتجات.

ونتيجة لزيادة حجم التجارة ون�ساط الأجانب فى ال�سترياد والت�سدير :

- مت اإن�ساء اخلط احلديدى بني الإ�سكندرية والقاهرة، وبني القاهرة وال�سوي�ض.

- متهيد الطرق الربية وال�سكك الزراعية وتو�سيع �سبكة الربق والربيد.

عهد  )فى  اأجنبية  اأموال  بروؤو�ض  نيلية  والأخرى  بحرية  اإحداهما  للمالحة  �سركتان  تاأ�س�ست   -

�سعيد(.

مت املوافقة على حفر قناة السويس  والتى تعد من اأهم امل�سروعات التى ظهرت فى مناخ �سقوط نظام 

ومناطق  الأوربية  الإنتاج  مناطق  بني  التجارة  مرور  الأجنبيةلت�سهيل  ال�ستثمارات  ودخول  الحتكار 

الت�سويق وال�ستهالك واملادة اخلام فى ال�سرق.

- كان حممد علي قد رف�ض م�سروع حفر قناة ال�سوي�ض من قبل قائال: »ل اأريد ب�سـفـوًرا فى م�سر«، 

وذلك اإ�سـارة اإىل م�سيق الب�سفور الرتكى وتدخل الدول الأوربية فى ال�سيا�سة الرتكية من اأجل �سمان 

حرية املالحة الدولية فيه.

- غري اأن �سعيد با�سا وافق على منح امتياز حفر القناة ل�سديقه امل�سيو فرديناند دلي�سب�ض الفرن�سى 

مع احتكار ا�ستثمارها ملدة 99 عام من تاريخ افتتاحها للمالحة فى نوفمرب 1869م.

وتق�صى اأهم �صروط المتياز مبا يلي:

من  الإعفاء  مع  القناة،  حلفر  املطلوبة  الأرا�سى  كل  عن  لل�سركة  امل�سرية  احلكومة  تنازل   -1

ال�سرائب.

2 - اإلزام احلكومة امل�سرية بحفر ترعة تو�سل املياه العذبة للعاملني بامل�سروع.

3- لل�سركة حق انتزاع الأرا�سى اململوكة لالأفراد والالزمة للم�سروع مقابل تعوي�ض ماىل عادل.

4- لل�سركة امتياز ا�ستخراج املواد اخلام للم�سروع من املناجم واملحاجر احلكومية دون �سرائب.

5- تقدم احلكومة امل�سرية اأربعة اأخما�ض العمال الذين يقومون بحفر القناة من امل�سريني.

6- حت�سل م�سر مقابل الأرا�سى والمتيازات املمنوحة لل�سركة على 15% من �سافى الأرباح.

7- حت�سل م�سر على 44% من اأ�سهم ال�سركةمن اأجل ت�سوية الديون.

ورغم اأن هذا امل�سروع له اأهميته فى جمال التجارة، اإل اأن تطورات تنفيذه جعلت منه مظهًرا من 

مظاهر التدخل الأجنبى و�سعف الإرادة ال�سيا�سية للدولة اآنذاك.

)د( بالنسبة لألوضاع االجتماعية : كان اإلغاء نظام الحتكار واإطالق �سيا�سة الباب املفتوح فى املجالت 
القت�سادية التى تلت ذلك اأثره على طبيعة القوى الجتماعية فى م�سر حيث تدهورت طوائف احلرف 

طبقة )كبار  الوكالت الأجنبية، وبرزت  التاجر املحلى حل�ساب  ومكانة �سيوخ الطوائف، تناق�ض دور 
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ومتو�سطو( مالك الأرا�سى الزراعية مبختلف �سرائحها، الذين بداأوا يتطلعون اإىل امل�ساركة فى احلياة 

ال�سيا�سية.

اآثار �صقوط نظام الحتكار على التعليم :

م�سار  على  ال�سلبية  اآثاره  اقت�سادًيا  الحتكار  نظام  على  والق�ساء  �سيا�سًيا  علي  حممد  ل�سرب  كان 

النه�سة التعليمية التى متت فى عهده.

فى عهد عبا�ض : �ساء حال املدار�ض واأغلق بع�سها، وتقل�ست البعثات لأوروبا.

- األغى ديوان املدار�ض، وتوقفت البعثات تقريًبا.

- بداأ ت�سجيع الأجانب من اأوربا والوليات املتحدة على اإن�ساء مدار�ض خا�سة بهم )مدار�ض للتب�سري(، 

والتى �ساعدت على تعميق ازدواجية الفكر والثقافة فى م�سر.

متاأثًرا بحياته هناك، فقد  الأوربية،  النظم  بناء م�سر على  �سعى لإعادة   : اإ�سماعيل  فى عهد 

وجد اأن الو�سيلة الأ�سا�سية فى هذا تكمن فى التعليم، وعلى هذا قام بالآتى :

.
)1( 

- اهتم بتعليم البنات فاأقام مدر�ستان للبنات بالقاهرة، 

باملدار�ض البتدائية  وامل�ساحة واملحا�سبة وكذلك  والزراعى   ،
)2(

ال�سناعي بالتعليم  اأي�سا   اهتم   -

. 
)3(

والثانوية

- وبلغ من رعاية اإ�سماعيل للتعليم والت�سجيع على اللتحاق به، الهتمام باإقامة حفالت مدر�سية 

لختتام نهاية العام الدرا�سي، يح�سرها كبار رجال الدولة، وتوزع فيها اجلوائز واملكافاآت على الناجحني 

املتقدمني. 

للبنني  م�سر  فى  الدينية  الإر�ساليات  اأقامتها  التى  الأوربية  املدار�ض  عدد  كرث  نف�سه  الوقت  وفى 

والبنات، والتى اأفادت فى اإعداد عنا�سر كثرية من رجال الأعمال واملهن والوظائف املختلفة، ونال كثري 

منهم احلماية الأجنبية فاأ�سبحوا فى حكم الأجانب.

احلياة الثقافية :

مل يتوقف الأمر فى ع�سر اإ�سماعيل على الهتمام بالتعليم فى املراحل والتخ�س�سات املختلفة، بل 

انفتح املجال وا�سًعا حلركة ثقافية متنوعة كان لها تاأثري قوى فى بناء �سخ�سية م�سر الثقافية.

- اأن�ساأ جمعية املعارف )1868م( لن�سر الثقافة عن طريق التاأليف والن�سر بالكتتاب العام، وتولت 

طبع طائفة من اأمهات الكتب فى التاريخ والفقه والأدب وتاأ�س�ست دار الكتب )1870م(.

)1( مدر�سة ال�سنية بالقاهرة، ومدر�سة القربية بالقاهرة.

)2( كانت تعرف مبدر�سة العمليات للعلوم ال�سناعية والهند�سية والتمرينات العملية، ثم احلقت بها مدر�سة التلغراف 

وفرقة للنقا�سني، ومدر�سة للعميان وللخر�ض.

)3( التجهيزية بالعبا�سية التى عرفت باخلديوية، ومدر�سة راأ�ض التني بالإ�سكندرية.
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- كما اأن�ساأ اجلمعية اجلغرافية )1875م( للعناية بالأبحاث اجلغرافية.

- اأن�ساأاجلمعية اخلريية الإ�سالمية )1878م( للقيام باإن�ساء مدار�ض خا�سة لتعليم البنني والبنات 

واإعانة الفقراء، وكان الهدف من اإن�ساء هذه اجلمعية مواجهة طغيان املدار�ض الأجنبية التى انت�سرت 

فى م�سر.

- اهتم باإن�ساء ال�سحف العلمية والأدبية وال�سيا�سية ، وقد اأطلقت لل�سحف حرية الكتابة وخا�سة 

اإ�سماعيل حني ا�سطدم باملطامع الأوربية، و�سعر بوطاأة التدخل الأجنبي، وكان لهذه  اأواخر عهد  فى 

ا بع�ض ال�سحف الأجنبية. ال�سحف ف�سل اإنارة الأذهان ون�سر العلوم واملعارف، كما ظهرت اأي�سً

وبهذا املناخ التعليمى والثقافى ارتقى م�ستوى الوظائف العامة، اإذ تولها املتخرجون من املدار�ض 

واملعاهد واأع�ساء البعثات، وكانت البيئة املنا�سبة لربوز العلماء فى تخ�س�سات خمتلفة.

ونتيجة لوجود الأجانب وموؤ�س�ساتهم بكرثة هائلة، حدث ميل عام اإىل حماكاة الأوربيني فى منط 

احلياة واقتبا�ض عوائدهم، فى خمتلف األوان احلياة فى امل�سكن وامللب�ض املاأكل...اإلخ.

بالتعاون مع زمالئك اجمع معلومات عن النه�سة الثقافية فى م�سر واأوربا.

البناء ال�صيا�صى للدولة احلديثة فى م�صر :

ال�صلطتان التنفيذية والت�صريعية :

كان نظام احلكم فى عهد حممد علي ا�ستمرارا على ما كان عليه اأيام الولة العثمانيني من املماليك 

غري اأن حممد علي و�سع للحكومة نظاًما انطالًقا من فكرة الدواوين ال�ست�سارية التى اأقامتها احلملة 

الفرن�سية، ومت�سًيا مع اأفكاره فى البناء والإ�سالح.

ومن املالحظ ب�سكل عام اأنه مل يكن هناك ف�سل بني ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية، اإذ تنوع دور 

هذه الدواوين بني ال�ست�سارة والت�سريع، واختلطت الأمور طاملا بقيت فكرة احلكم الفردى املطلق هى 

جوهر فل�سفة احلكم.

تنح�سر مهامه فى التداول مع اأع�سائه فى ال�سئون املتعلقة باحلكومة قبل ال�سروع فى   : العالى  الديوان 
تنفيذها، ولرئي�ض الديوان )نائب حممد علي( �سلطة وا�سعة فى كافة �سئون احلكومة.

ا لكل فرع من اأعمال احلكومة ديوان قائم بذاته )وزارة باملعنى  الــــــــــــــدواوين: وقد كونها حممد علي اأي�سً
املعا�سر(، وفى عام 1837م اأ�سدر حممد علي القانون الأ�سا�سى لتنظيم العالقات بني الدواوين احلكومية 

. 
)٭(

واخت�سا�ساتها

)٭( بلغت اآنذاك �سبعة دواوين )وزارت( على النحو التايل: الديوان اخلديوى وينظر فى �سئون احلكومة الداخلية 

والعامة، وديوان الإيرادات، وديوان اجلهادية، وديوان البحر لالأ�سطول، وديوان املدار�ض، وديوان الأمور الأفرنكية 

والتجارة امل�سرية، وديوان الفابريقات.
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املــجلس العالي: نتيجة لتو�سع �سئون احلكومة وتعدد مهامها، كون حممد علي هذا املجل�ض )1834م( 
من  اثنان  اإليه  و�سم  امل�سالح،  وروؤ�ساء  الدواوين  نظار  من  ويتاألف  الوزراء،  جمل�ض  الآن  مياثل  والذى 

العلماء يختارهما �سيخ الأزهر، واثنان من التجار يختارهما نقيب جتار العا�سمة، واثنان من الأعيان 

عن كل مديرية، واثنان ل�سئون احل�سابات.

■ جمل�ص امل�صورة )ال�صوري( :

اأ�سبه  وكان  والأعيان،  والعلماء  احلكومة  موظفى  كبار  من  ويتاألف  )1829م(،  علي  حممد  اأقامه 

بجمعية عمومية نيابة عن الأمة و�سلطته ا�ست�سارية فى م�سائل الإدارة والتعليم والأ�سغال العمومية. 

وفى اأواخر حكمه )1847م( األف ثالثة جمال�ض جديدة بخالف الهيئات ال�سابقة وهي:

- املجلس املخصوص ويخت�ض بالنظر فى ال�سئون الكربى للحكومة، وت�سريع اللوائح والقوانني واإ�سدار 
التعليمات جلميع امل�سالح .

املجلس العمومى واجلمعية العمومية للنظر فى �سئون احلكومة العمومية التى حتال اإىل كل منهما.
اإن املجال�ض التى اأقامها حممد علي مل تكن تعنى اأنه اأقام نظاًما د�ستورًيا نيابًيا باملعنى املعروف، فقد 

كانت جمرد هيئات تنفيذية لإرادته فى احلكم، وقد متكن عن طريق تركيز ال�سلطة فى يده من تنفيذ 

امل�سروعات التى هدف اإليها، ومل تكن الظروف التى مر بها املجتمع امل�سرى بعد خروج الفرن�سيني لت�سمح 

بلون اآخر من األوان احلكم.

و�صع ال�صلطـتني التنفيذية والت�صريعية فى عهد خلفاء حممد علي :

جمل�ض  اإهـمال  ذلـك  عـلى  وزاد  و�سعيد،  عبا�ض  عهد  فى  ال�سلطات  وتركيز  املطلق  احلكم  وا�ســتـمر 

فر�ض  الـذى  والقتـ�سادى  ال�سيا�سى  النكـمـا�ض  ب�سبب  الوزارات  اأو  الدواوين  عـدد  وتخفي�ض  امل�سورة، 

اأربعة فقط وكانت تخـت�ض باأمور �سيادية بعد اأن تـرك  على م�سر بعد الإيقاع  مبحمد علي فاأ�سبحت 

الن�سـاط القت�سادى حًرا لالأفراد  على اأن ظروف الـتدخل الأجنبى فى �سئون البالد ب�سبب اأزمة الديون 

املالية خالل حكم اإ�سماعيل، جعلت الأجانب يقا�سمونه �سـئون احلكم، وقد متثل ذلك فى وجود �سندوق 

الوزارة  با�سم  الوطنيني  عند  عرفت  التى  املختلطة  الوزارة  ت�سكيل  فى  ثم  الثنـائية،  والرقابة  الدين 

الأوربية.

واحلق... اأن اإ�سماعيل كان �ساحب جتربة تنموية طموحة لتطوير م�سر ويعد ع�سره ع�سر تقدم 

ونه�سة علمية وثقافية، ومن ناحية احلكم كان يعد من ع�سور احلكم املطلق، وكان جمل�ض النظار الذى 
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�سورى  بالن�سبة ملجل�ض  ملا يقوله اخلديوي، وكذلك احلال  �سلطة تنفيذية  اأن�ساأه )1878م( عبارة عن 

النواب )1866م( مل يكن اأكرث من هيئة ا�ست�سارية ولي�ست ت�سريعية، كما كان ينبغي، ويبدو اأن اإ�سماعيل 

اأراد من وراء اإن�سائه اأن يكون جمرد واجهة ت�سفى على احلكم رونًقا وبهاء وذلك لالأ�سباب التالية:

1- اأن املجل�ض مل يتكون بناء على مطالبة جماهريية بل كان منحة من احلاكم.

2- ح�سر حق الرت�سيح للمجل�ض فى �سرائح اجتماعية معينة فجاء معظم اأع�ساء املجل�ض من العمد 

وامل�سايخ والأعيان عامة، وقليل من اأ�سحاب امل�سالح التجارية وال�سناعية.

3- مل يكن للمتعلمني من غري الأعيان ن�سيب فى ع�سوية املجل�ض.

■ التق�صيم الإدارى :

التعديالت  بع�ض  علي(  )حممد  فاأدخل  اإقليًما،   16 اإىل  مق�سمة  العثمانى  احلكم  اأيام  م�سر  كانت 

�سبع  اإىل  البالد  املفرو�سة على الأهاىل حتى تت�ساوي، ومن هنا ق�سم  املالية  التى تتم�سى مع الأعباء 

مديريات. 

كل  ق�سمت  ثم   ) حمافظ   ( مدير  يراأ�سها  امل�ساحة  مت�ساوية  املعا�سر(  بالتعبري  م�سر  )حمافظات 

مديرية ملراكز وعلى راأ�ض املركز ماأمور ثم اأق�سام وعلى راأ�سه ناظر ثم اإىل نواحى و قرى وعلى راأ�سها 

عمدة اأو �سيخ بلد

العمدة والوظائف  اأو  البلد  الوظائف الإدارية عدا وظيفة �سيخ  العن�سر الرتكى يتوىل كل  وكان 

املالية، ولكن بعد �سرب حممد علي بداأت �سيا�سته فى اإحالل امل�سريني فى امل�ستويات الأخري، وا�ستمرت 

�سيا�سة الإحالل تدريجًيا حتى مت مت�سري كل الوظائف ال�سغرى مع نهاية ال�سبعينيات فيما عدا اجلي�ض 

الذى ظلت الرتب الكبرية فيه حكًرا على العنا�سر الرتكية وال�سرك�سية.

■ ال�صلطة الق�صائية :

مل يتغري النظام الق�سائى كثرًيا عما كان عليه اأيام املماليك وحماولت احلملة الفرن�سية اأيام حكم مينو.

الخت�سا�سات  بع�ض   
)٭(

اخلديوى  ديوان  اإىل  علي  حممد  :اأ�ساف  علي  حممد  عهد  فى   -

الق�سائية. 

- اأن�ساأ هيئة ق�سائية جديدة عرفت با�سم »جمعية احلقانية«، فى عام 1842م وتخت�ض مبحاكمة 

كبار املوظفني، وكانت مبثابة حمكمة جنايات وجنح.

- اأن�ساأ حمكمة جتارية »تعرف با�سم جمل�ض التجارة«، وتخت�ض بالف�سل فى املنازعات التجارية 

)٭(اأى الديوان العايل.
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التى تن�ساأ بني الأهاىل اأو بينهم وبني الأجانب، ولهذا دخل فى ت�سكيلها ممثلون عن الأجانب.

وفى عهد �سعيد : اأ�سبحت احلقانية تعرف با�سم جمل�ض الأحكام، وكان مبثابة هيئة ا�ستئناف عليا 

فى البالد.

وا�ستمرت املحاكم ال�سرعية تقوم بعملها فى امل�سائل املتعلقة بالأحوال ال�سخ�سية، وانتقال امللكية 

والتجارية  املدنية  امل�سائل  فى  للف�سل  اأو جمال�ض جديدة  اإىل جوارها حماكم  واأن�سئت  البالد،  فى كل 

ويخت�ض  )1861م(،  م�سر  قوم�سيون  با�سم:  خا�ض  جمل�ض  اأن�سئ  وملا  الأقاليم.  مبجال�ض  ا  اأي�سً عرفت 

بالنظر فى الق�سايا التى ترفع من الأجانب على امل�سريني فيما عدا العقارات وامللكية، وملا توافد الأجانب 

بكرثة على البالد فى اأعقاب اإلغاء �سيا�سة الحتكار، وما ا�ستتبع ذلك من م�سكالت، ثم توحدت املحاكم 

القن�سلية فيما بعد فى حمكمة واحدة عرفت با�سم: املحكمة املختلطة )فى 1875م(.
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حمـاوالت اال�ستقالل عن ال�سلطة العثمانية

1- بناء القـوة الع�سكرية

قوة  بناء  �إىل  فاجته  �لع�سكرية  �لقوة  �أهمية  يدرك  وحمارب  ع�سكرى  كرجل  على  حممد  كان 

ع�سكرية ذ�تية نظامية بدياًل عن �لفرق �لع�سكرية غري �لنظامية �لتى ت�سم عنا�سر مرتزقة ومتمردة 

وخمتلطة، و�أ�سبحت هذه �لفكرة �أكرث �إحلاًحا بعد حروبه فى �حلجاز �سد �لوهابيني )1811م(. لذلك 

�هتم مبا يلى :

■ اجلي�ش : 

باقى  �أما  �ملختلفة،  �لدولة  مر�فق  وحتديث  �لإ�سالحية،  على  حممد  �سيا�سة  حمور  �جلي�ش  كان 

�لإ�سالحات فكانت تابعة للجي�ش، فمثال كان �إن�ساء مدر�سة �لطب لإعد�د �أطباء للجي�ش، وكان �إن�ساء 

لتقدم  �أد�ة  �جلي�ش  فكان  باجلي�ش  ترتبط  �لتى  �ملختلفة  �ل�سناعات  فى  خرب�ء  لإعد�د  �ملهند�سخانة 

�لعمر�ن فى م�سر بالإ�سافة �إىل مهمته �لع�سكرية.

إعداد الضباط: كانت �أول حماولة لإعد�د �سباط نظاميني للجي�ش فى 1815م، عندما �أمر بتدريب 
فرقة من �جلنود �لأتر�ك �لتى ��سرتكت فى �حلروب �لوهابية، �إل �أن �أفر�دها رف�سو� �خل�سوع للتدريب 

�حلديث، وقد بلغ بهم �لأمر حد �لتاآمر لعزل حممد علي، ومن ثم تر�جع عن �ملحاولة، وفى عام )1820م( 

�لنظام  على  ع�سكريني  �سباط  لتخريج  �أ�سو�ن  فى  �لغر�ش  لهذ�  مدر�سة  فتح  و�عتزم  فكرته  �إىل  عاد 

�حلديث، و�عتمد فى ذلك على �أحد �سباط جي�ش نابليون وهو �لكولونيل �سيف )�أ�سبح ��سمه �سليمان 

با�سا �لفرن�ساوى بعد �عتناقه �لإ�سالم(.

ناق�ش مع معلمك �سبب �ختيار �أ�سو�ن لتدريب وتخريج �ل�سباط �لع�سكريني و�ملتاعب �لتى و�جهها 

�لكولونيل �سيف مع �ملتدربني

قرر حممد على �لبتعاد عن جتنيد عنا�سر �لرتك و�لأرناوؤود لطبيعتهم  )التجنيد(:  اجلنود  إعداد 
�ملتمردة، كما �بتعد عن جتنيد �مل�سريني جتنًبا لحتمال ثورتهم �سده، ومن ثم جلاأ �إىل فكرة جتنيد 

�ل�سود�نيني.

لهم، فقرر  لعدم مالءمة �جلو  �إذ مات معظمهم  بالف�سل،  �نتهت  �ل�سود�نيني  �أن جتربة جتنيد  غري 

�لتجنيد،  د�ئرة  �ت�سعت  وملا  1824م،  فى  بنجاح  �لتجربة  ومتت  �مل�سريني،  على  �لعتماد  على  حممد 

��ستقدم حممد على من فرن�سا طائفة من كبار �ل�سباط ليعاونوه على تنظيم �جلي�ش، كما �أر�سل عدًد� 

من �ل�سبان �إىل �أوربا لإمتام درو�سهم �حلربية، وعندما عادو� �إىل م�سر حلو� حمل �ملعلمني �لأجانب فى 

�ملد�ر�ش �حلربية.

■ االأ�سطـول :

�حلروب  فى  �لدخول  فى  على  حممد  �سرع  عندما  عام1811م  فى  �مل�سرية  �لبحرية  ظهور  بد�أ 

�لوهابية، وعلى هذ� :

- �أن�ساأ تر�سانة فى بولق ثم فى �لإ�سكندرية ل�سناعة �ل�سفن �حلربية و�لتجارية فيما بعد، و�أن�ساأ 
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مع�سكًر� لتعليم �لبحارة من �جلنود �لأعمال �لبحرية.

- �أقام م�ست�سفى ومدر�سة بحرية على ظهر �إحدى �ل�سفن لإعد�د �ل�سباط �لبحريني.

-�أر�سل �لبعثات من �ل�سباط �لبحريني �إىل فرن�سا و�جنلرت� لإمتام علومهم عملًيا على ظهر �ل�سفن 

�حلربية �لأوربية.

■ م�سانع االأ�سلحة والذخرية :

�أقام  �خلارج،  من  �ل�سالح  ��ستري�د  عن  ي�ستغنى  حتى  م�سر  فى  لالأ�سلحة  م�سانع  على  حممد  �أن�ساأ 

تر�سانة فى �لقلعة ل�سنع �لأ�سلحة و�سب �ملد�فع، وم�سنعني للبارود باحلو�ش �ملر�سود بحى �ل�سيدة زينب 

بالقاهرة ، و�ملقيا�ش بجزيرة �لرو�سة. كما �أقام �لقالع و�ل�ستحكامات �لالزمة للدفاع عن ثغور �لبالد 

و�لعا�سمة، فاأ�سلح قلعة �سالح �لدين، وقالع �لإ�سكندرية ور�سيد ودمياط.

■ القوة الع�سكرية فى عهد خلفاء حممد على :

�إن �سرب حممد على وفر�ش معاهدة لندن 1840م وفرمان 1841م، و�نح�سار نفوذ م�سر فى �ملنطقة، 

وتقل�ش حدودها، كانت له �آثاره �ل�سلبية على �لتنظيم �لع�سكري.

ففى عهد عباس : مل يكن �جلي�ش مو�سع عناية، بل �إنه �أدخل عدًد� كبرًي� من عنا�سر �لأرناوؤود فى 
خدمته ليكونو� خا�سة جنده. 

فى عهد سعيد : عمل على �لعناية باجلي�ش فى �إطار �ل�سروط �لدولية، فجعل �لتجنيد �إجبارًيا للجميع 
وملدة غري حمددة،  �لفقر�ء  �لتجنيد قبل ذلك مق�سوًر� على  وكان  ولفرتة ق�سرية،  �لطبقات  وعلى �ختالف 

فبد�أ �لنا�ش يحبون �جلندية ول يعتربونها نوًعا من �لتفرقة �لجتماعية. كما �هتم �سعيد بالأ�سطول �إل �أن 

�جنلرت� وكانت تر�قب �ملوقف، �أوعزت �إىل �ل�سلطان �لعثمانى �أن مينع �سعيد من جتديد �لأ�سطول.

فى عهد إسماعيل : �هتم بالنو�حى �حلربية و�لتجارية فقام بالآتى :
لقتبا�ش  �جلي�ش  �سباط  خرية  من  ع�سًو�(  ع�سر  خم�سة  )من  حربية  بعثة  فرن�سا  �إىل  �أر�سل    -

�خلرب�ت �لالزمة.

-�أح�سر من فرن�سا بعثة حربية فرن�سية من �ل�سباط لتنظيم �ملد�ر�ش �حلربية �مل�سرية، وقد توىل 

هوؤلء �ل�سباط نظارة بع�ش �ملد�ر�ش �حلربية فى �لبد�ية.

- �هتم بتجديد �لأ�سطول، فاأعاد �لن�ساط �إىل تر�سانة �لإ�سكندرية، وجدد �ملدر�سة �لبحرية بها، 

و�أقام �أخرى بجو�ر �لرت�سانة.

- �أن�ساأ �سحيفتان لل�سئون �لع�سكرية�إ�سهاًما فى تثقيف عقول �لع�سكريني )1873م(.

- �هتم بالأ�سطول �لتجارى فاأن�ساأ �سركة للمالحة �لتجارية، قامت بدور �أ�سا�سى فى تن�سيط حركة 

�لتجارة �خلارجية مل�سر، و�سهلت مو��سالتها �لبحرية مع �لأقطار �لأخري.

�إ�سماعيل ب�سبب �لأزمة �ملالية، و�رتباك �سئون  �أو�خر ع�سر  �أن �جلي�ش �سعف ب�سكل عام فى  غري 

�حلكومة، حتى وقع حتت �سيطرة �لجنليز بعد �حتاللهم م�سر فى 1882م.
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2- �سيا�سة م�سر اخلارجية :

عرب  �حليوى  و�ملجال  باملوقع  تتـحدد  �ملختـلـفـة  بالقوى  وعالقاتها  �خلارجية  م�سر  �سيا�سـة  �إن 

�ملر�حل �ملختلفة.

وقبل �أن يتوىل حممد على حكم م�سر مل يكن من �ملمكن �لقول بوجود �سيا�سة خارجية مل�سر، ذلك 

�أن م�سر كانت تخ�سع حلكم �لدولة �لعثمانية منذ مطلع �لقرن �ل�ساد�ش ع�سر )1517م(، وعليها �أن تتبع 

�ل�سلطان فى �حلرب وفى �ل�سلم على �ل�سو�ء.

وعندما توىل حممد على حكم م�سر، بد�أت حماولت �ل�ستقالل �حلقيقية عن �لدولة �لعثمانية، 

وكانت �لبد�ية عندما ذهبت قو�ت حممد على �إىل �جلزيرة �لعربية لإخماد �لدعوة �لوهابية، بناء 

على طلب �ل�سلطان، ثم تبلورت ب�سكل �أو�سح عندما حدث �ل�ستباك مع �ل�سلطان فى �ل�سام، وبد�أ �إدر�ك 

فى  و�حدة  خ�سو�سية  فى  �لعربية  و�جلزيرة  و�ل�سام  �لنيل  و�دى  بلد�ن  جتمع  �لعربية  �لر�بطة  �أن 

مو�جهة �لر�بطة �لعثمانية .

ومن ناحية �أخرى كانت تو�سعات حممد على فى �ل�سود�ن و�جلزيرة �لعربية وحو�ش �لبحر �ملتو�سط 

تقوم بدور �لظهري للحكومة �ملركزية �لتى �أقامها حممد علي.

حروب حممد علـى :

�إن �حلروب �لتى خا�سها حممد على مكنت م�سر من حتقيق �ل�ستقالل عن �لدولة �لعثمانية، �لأمر 

�ل�سلطان  ملوؤ�زرة  معًا  فتحالفو�  �لدويل،  �لتو�زن  على  بخطرنظامه  �لأوربية  �لكربى  �لقوى  �أ�سعر  �لذى 

حتى مت �إخ�ساعه. وميكن ت�سنيف حروب حممد على �إىل نوعني:

1-  حروب متت ا�ستجابة الأوامر ال�سلطان.     

أ- حــروبـه فى اجلزيرة العربية )احلروب الوهابية( )٭( : وكانت 
و�سيلة لتوطيد مركز حممد على فى م�سر ورفع قــدره مـن تابـع 

�جلزيرة  فى  م�سرى  بوجود  �نتهت  حيث  م�ستقل،  حاكم  �إلـى 

�لعربية ع�سكرًيا و�سيا�سًيا، ذلك �أن �ل�سلطان �أ�سند ملحمد على 

م�سيخة �حلرم �ملكي، و�أ�سند لبنه �إبر�هيم ولية جدة، ومن 

خالل �لوجود �مل�سرى هناك �ت�سع جمال م�سر لي�سمل �حلجاز 

وجند وع�سري وجزًء� من �ليمن ومن �خلليج �لعربي. ول �سك 

�أن بريطانيا كانت ترقب بعني �حلظر تو�سع حممد على وما 

ميثله من خطورة على طريق �ملو��سالت �لمرب�طوري، ولي�ش 

من �سك �أن �لوجود �مل�سرى فى �جلزيرة �لعربية كان له دور 

�لر�بطة  مو�جهة  فى  �لعربية  �لر�بطة  تكوين  فى  موؤثر 

�لعثمانية كما يت�سح من �خلريطة �لتى �أمامك رقم )4(. 

)٭(  متت فى )1811 - 1819م( للم�ساعدة فى �لق�ساء علي �تباع دعوة حممد بن عبد�لوهاب من �آل �سعود، وذلك 
لتهديدهم نفوذ �لدولة هناك، وقد �نتهت بنجاح حممد علي �إ�سقاط �لدولة �ل�سعودية �لأوىل.

خريطة )4( �حلروب �لوهابية
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ب- حرب اليونان )حرب املورة(  )٭(: قام �جلي�ش �مل�سرى 
�لنهائية  �لنتائج  وكانت  قيام،  خري  �ليونان  فى  مبهمته 

للحرب فى �سالح حممد على لبناء �لقوة �لذ�تية مل�سر. 

م�سر،  لولية  كريت  جزيرة  �سم  على  حممد  ك�سب  فقد 

م�سر  �ساأن  و�رتفع  �مليد�نية،  �خلرب�ت  �جلي�ش  و�كت�سب 

�ملتميز فى �إطار �لدولة حيث مت �لتفاو�ش مع حممد على 

�تفاقية لإنهاء �حلرب )1828م(،  �إىل  للتو�سل  مبا�سرة 

�إىل حد كبري عن منو  م�سئولة  �لإيجابية  �لنتائج  وهذه 

فكرة �لنف�سال عن �لدولة وحتقيق ��ستقالل م�سر.

)2( حروب متت بإرادة محمد على:
أ- التوسع فى السودان )1820-1822 م( : هى �أول حرب 
متت باإر�دة حممد على وتعرف بفتح �ل�سود�ن، وكان لهذه 

�حلرب �أكرث من هدف تتعلق جميًعا بفكرة �ملجال �حليوى مل�سر و�لمتد�د �لطبيعى لها ناحية �جلنوب، 

وفيها:

■ متابعة �ملماليك �لهاربني من مذبحة �لقلعة �لذين فرو� �إىل دنقلة بال�سود�ن.

■ �كت�ساف مناجم �لذهب و�ملا�ش نظًر� لأهمية �لذهب كمقوم لل�سلع و�لتبادل �لتجاري.

■ تنمية �لتجارة وجتنيد �ل�سود�نيني فى �جلي�ش.

 جند أن محمد على قام باإلجراءات التالية فى السودان والتى لم يقم بها فى اجلزيرة العربية مثاًل:
يده  فى  يجمع  حكمد�ر،  برتبة  �ل�سود�ن  على  عاًما  حاكًما  عني  حيث  و�لإد�رة  للحكم  نظاًما  �أقام   ■

�ل�سلطة �لع�سكرية و�ملدنية بتن�سيق مع ديو�ن �لد�خلية فى م�سر.

فى  �أقامه  �لذى  �لإد�رى  �لتق�سيم  غر�ر  على  �أق�سام،  �إىل  و�ملديريات  مديريات،  �إىل  �ل�سود�ن  ق�سم   ■

م�سر.

■ بنى مدن جديدة مثل مدينة �خلرطوم ومدينة ك�سال ومدينة فامكة على �لنيل �لأزرق.

■ �أدخل زر�عات م�سرية �إىل �ل�سود�ن مثل �لقمح و�خل�سرو�ت و�أ�سجار �لفاكهة �ملختلفة.

وكانت �ل�سود�ن نقطة �لتعرف على هذ� �جلزء من �إفريقيا حيث مت �كت�ساف منابع �لنيل و�أو��سط 

�إفريقيا، ومتت �لتو�سعات هناك فيما بعد فى عهد �إ�سماعيل.

)٭( متت فى )1821 - 1882م( ملو�جهة مطالبة �ليونانيني بال�ستقالل عن �لدولة �لعثمانية، وكانت بالد �ليونان 
و�أوربا �ل�سرقية -حالًيا- جزء� من �لإمرب�طورية �لعثمانية منذ �أو�خر �لقرن �خلام�ش ع�سر.

خريطة )5(حرب �ملورة
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ب- التوسع فى الشام واألناضول: كان حممد على قد طلب من �ل�سلطان �أن ي�سم �ل�سام �إىل م�سر حتت 
ا له عن خ�سائره فى حرب �ليونان ومكافاأة له، ذلك �أن جزيرة كريت �لتى �أخذها حممد  حكمه تعوي�سً

على فى ت�سويات �حلرب مل تكن تر�سيه ومتكنه من �ل�سيطرة لأنها جزيرة بعيدة يت�سم �أهلها بالتمرد.

و�حلق �أن تطلع حممد على ل�سم �ل�سام كان �أ�سبق من �سم �ل�سود�ن، بل كان �سابًقا على حربه فى 

�جلزيرة �لعربية، ففى عام 1810م كان يفكر فى خماطبة �ل�سلطان لكى يتنازل له عن �ل�سام، مقابل 

مبلغ من �ملال، ثم عاودته �لفكرة �أثناء �حلروب �لوهابية حني طلب من �ل�سلطان �أن يعهد �إليه بولية 

�ل�سام بدعوى �أهميتها فى �إخ�ساع �لوهابيني لكن �ل�سلطان رف�ش.

وقد �أ�سبحت �لفكرة �أكرث �إحلاًحا بعد ��ستيالئه على �ل�سود�ن ووجوده فى �جلزيرة �لعربية، وب�سم 

�لدو�فع �حلقيقية للحرب فى  �لعثمانية.تلك كانت  �لدولة  �لعربية فى مو�جهة  �سوريا تقوى �جلبهة 

�ل�سام، �أما �لأ�سباب �ملبا�سرة �ملعلنة فكانت تتلخ�ش فى رغبة حممد على فى �إرجاع �لفالحني �مل�سريني 

ا من �ل�سر�ئب، وفر�رً� من �خلدمة �لع�سكرية. �لذين هربو� من م�سر �إىل �ل�سام تخل�سً

وقد رف�ش و�ىل عكا �ل�ستجابة لطلب حممد على فى �إرجاع �أولئك �لفالحني باعتبار �أنهم رعايا 

�لتو�سع فى  �لعثمانية. وهنا قرر حممد على  �لدولة  يتبع  �أى مكان  �ل�ستقر�ر فى  لهم  عثمانيون يحق 

�لأر��سى �ل�سامية )�أكتوبر 1831م(، لحظ �خلريطة )6( لتتعرفها

وقد حققت �لقو�ت �لع�سكرية �نت�سار�ت متتالية حيث دخلت عكا )مايو 1832م(، ودم�سق )يونية 

تخطت  حتى  1832م(،  )يولية  وحم�ش  1832م(، 

�أر��سى �لنا�سول  �حلدود �ل�سمالية ل�سوريا ودخلت 

�أدنه مفتاح �لزحف د�خل �لأنا�سول،  ومتركزت فى 

�ل�ستانة  طريق  فى  �لزحف  �لقو�ت  و��سلت  ثم 

�ملجال  بدورها  متثل  �ل�سام  �ل�سلطنة.ولأن  عا�سمة 

بالإجر�ء�ت  على  حممد  فقام  �ل�سمايل،  �حليوى 

و�إقر�ر  �لنظام  وفر�ش  �لأمن  لتوطيد  �ملنا�سبة 

�سلطة �حلكومة �ملركزية فى م�سر، و�إخ�ساع �لأمر�ء 

�لتجارة  وتن�سيط  منهم،  �ل�سالح  ونزع  �لإقطاعيني 

و�لزر�عة، وفر�ش نظام �لتجنيد.

تدخل الدول االأوربية :

بتو�سيع  �ل�سام  فى  على  حممد  حروب  �نتهت 

�ل�سام  على  نفوذه  ب�سط  حيث  �مل�سرية،  �لدولة 
خريطة )6( حروب حممد على فى �ل�سام

األستانة
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على  �سلطانه  وتاأييد  و�أدنه، 

�لعربية  �جلزيرة  ومعظم  كريت 

�تفاقية  مبقت�سى  و�حلجاز 

على  لحظها  »1833م«  كوتاهية 

�خلريطة )7(، وعند ذلك �عتزم 

حممد على �إعالن �ل�ستقالل �لتام 

و�سارح  �لعثمانية،  �ل�سلطة  عن 

مبا  �لأوربية  �لدول  قنا�سل 

فحذروه  )1834م(،  عليه  �نتوى 

�خلطوة،  هذه  على  �لإقد�م  من 

1838م  عام  فى  عزمه  جدد  ثم 

ب�سبب د�سائ�ش �ل�سلطان �لعثمانى 

�سد حكمه فى �ل�سام، لكن �لدول 

�لأوربية مل ت�سجعه �أي�سًا.

�أثارت  �أخرى  ناحية  من 

وتهديده  على  حممد  �نت�سار�ت 

على  حممد  نفوذ  �زدياد  خ�سية  و�إمنا  �ل�سلطان،  على  عطًفا  لي�ش  �لأوربية،  �لدول  �لعثماين،  لل�سلطان 

وقوته وما متثله من خطر على �لتو�زن �لدوىل.وكان �ل�سلطان �لعثمانى قد رتب �لأمر ملو�جهة حممد على 

ع�سكرًيا و�إخر�جه من �سوريا، ففى �أعقاب �تفاقية �سلح كوتاهية عقد �تفاًقا �سريًا مع رو�سيا فى )يولية 

1833م(، وهى معاهدة دفاعية هجومية �لتزم �لطرفان مبقت�ساها �أن ي�ساعد كل منهما �لآخر �أمام �خلطر 

�خلارجى �أو �لد�خلي.

من ناحية �أخرى كانت �جنلرت� ت�سجع �ل�سلطان على �إخ�ساع حممد على حتى ميكن تطبيق �سروط 

معاهدة بلطة ليمان �لتجارية )1838م( و�لتى و�فقت عليها فرن�سا.

فى تلك �لأثناء �أخفقت م�ساعى �ل�سلح بني حممد على و�ل�سلطان ب�سبب موقف �جنلرت� �ملحر�ش 

على �لقتال، فا�ستبكت قو�ت حممد على مع قو�ت �ل�سلطان �لعثمانى حيث هزم �جلي�ش �لعثمانى هزمية 

�ساحقة فى »نزيب« )يونية 1839م( على �حلدود �لرتكية �ل�سورية �سمال حلب ، بل وقام قائد �لأ�سطول 

�لدولة  على  وتفوقه  على  حممد  قوة  فازد�دت  قتال،  دون  على  حممد  �إىل  �أ�سطوله  بت�سليم  �لعثمانى 

�لعثمانية بًر� وبحًر�.

خريطة)7( �لدولة �مل�سرية فى عهد حممد على

األستانة
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فى  �لقوى  تو�زن  م�ساألة  �لكربى  �لأوربية  �لدول  لدى  �لعثمانية  �لدولة  على  م�سر  �نت�سار  �أثار 

�ملنطقة)٭( ومل تكن هذه �لدول ت�سمح بتفوق م�سر وتو�سيع نفوذها �لذى �سمل بالد �ل�سام و�جلزيرة 

على  �سروط  من  تر�ه  ما  لفر�ش  �لعثمانى  �ل�سلطان  مع  مفاو�سات  فى  دخلت  ثم  ومن  وكريت  �لعربية 

»حممد علي« حلفظ تو�زن �لقوى فى �ملنطقة. و�نتهت تلك �ملفاو�سات �إىل عقد معاهدة لندن فى )يولية 

1840م( وتعرف بتسوية لندن ، و�أهم �سروطها:

1- �أن يعطى حممد على وخلفاوؤه حكم م�سر ور�ثًيا، و�إخالء جزيرة كريت و�حلجاز و�أدنة مع �إعادة 

�لأ�سطول �لعثماين.

2- �إذ� مل يقبل هذ� �لقر�ر فى مدة ع�سرة �أيام، يحرم من حكم ولية عكا )فل�سطني(، فاإذ� ��ستمر 

رف�سه مدة ع�سرة �أيام �أخرى ي�سبح �ل�سلطان فى حل من حرمانه من ولية م�سر.

3- يدفع حممد على جزية �سنوية لل�سلطان.

4- يلتزم حممد على بتطبيق كافة �ملعاهد�ت �لتى �أبرمتها �ل�سلطنة مع �لدول �لأوربية وفى مقدمتها 

معاهدة بلطة ليمان.

5- تعد قو�ت حممد على �لربية و�لبحرية جزًء� من قو�ت �ل�سلطنة وتكون فى خدمة �ل�سلطان.

�لقوة  ��ستخد�م  �إىل  �ملعاهدة  �ملوقعون على  يلجاأ �حللفاء  �ل�سروط  �إذ� رف�ش حممد على هذه   -6

�سده، مع �لتز�مهم بحماية عر�ش �ل�سلطان �لعثماين.

ولقد وقعت �لدول �لأوربية �لكربى هذه �ملعاهدة فيما عد� فرن�سا، حيث مت �لتفاق من ور�ء ظهرها 

نظًر� للتناف�ش �لتقليدى بينها وبني �جنلرت�، وبد�أت فرن�سا فى حتري�ش حممد على لكى يرف�ش �سروط 

�ملعاهدة، �إل �أنها �سرعان ما تركته وحده فى �مليد�ن.

 �أما حممد على فقد رف�ش �ملعــاهدة وتاأهــب للحــرب و��ستعدت �لــدول �لأوربية �ملتحــالفة حل�ســاره، 

وفى �لوقــــت نف�ســه قـــام �أهاىل �سوريا بثورة �سده، و�نتهى �لأمر بقبول حممد على �سروط معاهدة لندن.

ورغم �أن معاهدة لندن حرمت م�سر من �نت�سار�تها �خلارجية و�أبقتها فى حدودها قبل �لتو�سع، �إل 

�أنها جعلت مل�سر �سخ�سية دولية، بعد �أن كانت جمرد ولية عثمانية متميزة، فا�ستكمال ملعاهدة لندن 

)1840م( قام �ل�سلطان �لعثمانى باإ�سد�ر فرمانني فى عام 1841م )فرب�ير ويونية( ربط م�سر بعدة 

قيود كما يلي:

1- يتلقى حكام م�سر من �أبناء حممد علي فرمان �لولية من �ل�سلطان.

2- �لتز�م م�سر بتنفيذ كافة �لتفاقيات �لتى يربمها �ل�سلطان مع �لدول �ملختلفة.

)٭(  �لدولة �لأوربية �لكربى �آنذ�ك هى رو�سيا وفرن�سا و�جنلرت� و�لنم�سا وبرو�سيا )�أملانيا حاليًا(
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ا، وتر�سل م�سر له ربع  3- �أن ت�سرب �لنقود فى م�سر با�سم �ل�سلطان، وجتبى �ل�سر�ئب با�سمه �أي�سً

�إير�د�ت �حلكومة �مل�سرية.

4- ل يزيد عدد �جلي�ش فى وقت �ل�سلم على 18 �ألف جندي، ولي�ش مل�سر �أن تبنى �سفنا حربية �إل 

باإذن �ل�سلطان.

ولقد كان من �ساأن هذ� �لفرمان تاأخري ��ستقالل م�سر ��ستقالًل نهائًيا عن �ل�سلطنة، وكانت فر�سة 

�ل�سلطنة  �نت�سار�ت حممد علي، و��ستمر و�سع م�سر �لدوىل جتاه  �لفعلى مو�تية فعاًل بعد  �ل�ستقالل 

طبًقا ملعاهدة لندن 1840م وفرمانى 1841م �إىل �أن توىل حكم م�سر �إ�سماعيل با�سا.

اإ�سماعيل وم�سروع ا�ستقالل م�سر :

�أكرث ما ميكن من  �إىل تو�سيع نطاق ��ستقالله فى حكم �لبالد، وك�سب  �إ�سماعيل ترمى  كانت خطة 

حقوق ومز�يا من �حلكومة �لعثمانية، و�سوًل �إىل �ل�ستقالل �لتام، لكن كان هذ� على ح�ساب �خلزينة 

1840م  لندن  معاهدة  قيود  من  �لتخل�ش  �إىل  مثاًل  �سعى  فقد  �مل�سرية، 

وفرمانى 1841م من �أجل تغيري نظام ور�ثة �لعر�ش من �أكرب �أفر�د �لأ�سرة 

�إ�سماعيل نف�سه باعتباره حاكمًا، وقد  �أكرب �أجنال  �لعلوية �سنًا، ليكون فى 

��ست�سافة  �إ�سماعيل  كلف  1866م(،  )مايو  فى  بذلك  فرمان  بالفعل  �سدر 

من  �لزيارة  هذه  �ساحب  وما  1863م(.  )�إبريل  مل�سر  عبد�لعزيز  �ل�سلطان 

�ألف  �ستني  �إىل  بالإ�سافة  كاملة  �سفينة  مالأت  وهد�يا  و�إكر�ميات  حفاوة 

�ل�سلطان  لدى  �لطيبة  م�ساعيه  ليبذل  با�سا  فوؤ�د  �لأعظم  لل�سدر  جنيه 

ل�ست�سد�ر �لفرمانات �لالزمة.

و�نتهت م�ساعى �ل�سدر �لأعظم �إىل رفع �جلزية �ل�سنوية للحكومة �لعثمانية و�لتى تدفعها م�سر من 

�أربعمائة �ألف جنيه عثمانى �إىل �سبعمائة وخم�سني �ألفا، وحتقيقا لهذ� ��ستد�ن �إ�سماعيل ثالثة ماليني 

جنيه كانت باكورة �لديون �لكبرية �لتى وقعت فيها م�سر بعد ذلك.ولقد ت�سمن هذ� �لفرمان زيادة عدد 

�جلي�ش �مل�سرى �إىل ثالثني �ألف جندى بدل من ثمانية ع�سر �ألفا وفقًا لفرمان )1841م( ، و�أقر حق 

م�سر فى �سرب �لنقود ، ومنح �لرتب �ملدنية �إىل �لرتبة �لثانية.

ثم تو�ىل ح�سول �إ�سماعيل على �لفرمانات �لتى حققت له بع�ش مز�يا �ل�ستقالل من ذلك فرمان 

فى )يونية 1867م( �لذى ح�سل مبقت�ساه على لقب »خديوي« بدًل من لقب »و�يل« ومبقت�سى هذ� �للقب 

�جلديد متتع �إ�سمـاعيل ببعـ�ش �ل�ستـقــالل فى �إد�رة �سئون �لبالد �لد�خلية و�ملالية وعقد �ملـعـاهـد�ت 

للجاليات  �ل�سبط  و�سئون  �لبالد  د�خل  فى  و�لركاب  �لب�سائع  ومـرور  و�جلمارك  بالبـريد  �خلا�سة 

�لأجنبية.

�خلديو �إ�سماعيل
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ثم �سدر فرمان )�سبتمرب 1872م( يخول �إ�سماعيل �سر�حة حق �ل�ستد�نة من �خلارج دون �لرجوع 

للدولة �لعثمانية.

فى  �لكاملة  حقوقها  مل�سر  ثبت  �لذى  1873م(  )يونية  فى    �ل�سامل  بالفرمان  يعرف  ما  �سدر  ثم 

�لتمثيل  حق  وعد�  �ل�سيا�سية،  �ملعاهد�ت  عقد  وعدم  �ل�سنوية  �جلزية  دفع  عد�  فيما  �ل�ستقالل، 

�لدبلوما�سي، وعد� �سناعة �ملدرعات �حلربية.

و�حلق �أن ع�سر �إ�سماعيل يعد نهاية لفرتة �نتقالية �متدت منذ �سرب حممد على وتقل�ش م�سروعه 

بت�سوية لندن 1840م وفرمان 1841م، حيث توقفت م�سروعات �لتنمية �لتى كانت تتم فى �إطار نظام 

�لحتكار، وفتحت �أ�سو�ق �لبالد �أمام �ملنتج �لأجنبى وخا�سة �لربيطانى تطبيًقا لتفاقية بلطة ليمان 

)1838م(، و�لتى كان حممد على قد رف�ش تطبيقها، وبد�أ ر�أ�ش �ملال �لأوربى يدخل جمال �ل�ستثمار�ت 

�ملختلفة، وهذ� يف�سر توقف �أو جتمد �لتنمية �لذ�تية للمجتمع �مل�سري.

ومن ناحية �أخرى دخل �إ�سماعيل فى �سل�سلة م�سروعات �لتنمية و�لتو�سع �أعادت �إىل �أذهان �أوربا 

ع�سر حممد على من حيث بروز قوة م�سر مرة �أخري، فقد عمل �إ�سماعيل كما يت�سح على �خلريطة على 

ب�سط نفوذ م�سر فى �جلنوب و�جلنوب �ل�سرقى على �ساحل �لبحر �لأحمر.

ولقد و�سعه هذ� �لتو�سع فى مو�جهة حتمية مع �حلب�سة بعد �أن حا�سرها بتو�سعاته عام 1875م 

�سائقة  تعانى  �مل�سرية  �خلزينة  كانت  وقت  فى  جنيه  ماليني  ثالثة  خ�سارة  مع  بالهزمية  و�نتهت 

�لديون.

�فتتاح قناة �ل�سوي�ش
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على �أن تو�سع �إ�سماعيل حتى �حلب�سة، 

كما يت�سح من �خلريطة وب�سرف �لنظر عن 

�أن نتائج �حلرب كانت فى غري �ساحله، جعلت 

منه م�سدر خطر على �مل�سالح �لأوربية �لتى 

كانت تتو�سع هى �لأخرى فى �سرق �أفريقيا، 

فاأعاد �إىل �لأذهان خطر جده حممد علي، 

ومل يكن من باب �مل�سادفات �أن عام 1875م 

�لذى �سهد هذ� �لتو�سع �لكبري مل�سر فى �سرق 

�لأزمة  فيه  بد�أت  �لذى  �لعام  هو  �إفريقيا، 

�نتهى  �لذى  م�سارها  وتاأخذ  تتبلور  �ملالية 

خمططة  حماولة  فى  �لأجنبى  بالتدخل 

ظهور  ومنع  م�سر  منو  لإعاقة  ومنظمة 

حممد على �آخر.

خريطة )8( �لدولة �مل�سرية فى عهد �خلديو �إ�سماعيل



تاريخ مصر والعرب احلديث        الفصل الثانى  

43تاريخ مصر والعرب احلديث    

)1( »تطلع حممد علي اإيل �سم ال�سام مل�سر منذ عام 1810م وقد جنح فى حتقيق ذلك ع�سكرًيا مما اأثار تدخل 

الدول االأوربية �سده«. على �سوء هذه العبارة و�سح ما يلي ......

) �أ ( حماولت حممد علي ل�سم �ل�سام مل�سر، و موقف �لدول �لأوربية و�لدولة �لعثمانية منها

)ب( �أهم �سروط معاهدة لندن 1840م وما موقف حممد علي منها.

)جـ( �أهم نتائج معاهدة لندن بالن�سبة مل�سر.

)2( قارن بني حروب حممد علي فى اجلزيرة العربية وال�سودان.  من حيث :

)ب( موقف �لدول �لأوربية منها. ) �أ ( نتائج هذه �حلروب.  

)3( )ارتبط التعليم فى عهد حممد علي باأهداف �سيا�سة االحتكار االقت�سادي وبناء القوة الذاتية( 

علي  �سوء هذه العبارة و�سح ما يلي ........

) �أ ( ر�أيك فى هذ� �لقول؟ ثم دلل على �سحة ما تقول

)ب( هدف حممد على من �إر�سال �لبعثات �إىل �أوربا

)جـ( دور حممـد عـلى فى �إن�ســاء �ملــد�ر�ش مع ذكــر �لأهـــد�ف �لتـي كــــان يرمي �إليهـا من 

          ور�ء ذلك

) د ( �ملقارنه بني �لتعليم فىعهد حممد علي وفى عهد �إ�سماعيل حتى عام 1879م.

)4( بـم تف�ســر ........... ؟ 

) �أ ( �إ�سر�ر حممد علي على �لتخل�ش من �لزعامة �ل�سعبية.

)ب( �هتمام حممد علي بالتعليم فى م�سر.

)جـ( �إلغاء حممد علي لنظام �للتز�م و�لأخذ بنظام �لحتكار.

)5( »األغى حممد علي نظام االلتزام واأوجد نظام االحتكار«.   علي �سوء هذه العبارة اأجب:

) �أ ( قارن بني نظامى �للتز�م و�لحتكار وطبق ذلك على جمال �لزر�عة.

)ب( ما �أثر �سقوط نظام �لحتكار على �لقت�ساد �مل�سري؟

)6( »ُيعد م�سروع قناة ال�سوي�س من اأهم امل�سروعات التي ظهرت فى مناخ �سقوط

     نظام االحتكار ودخول اال�ستثمارات االأجنبية«.  على �سوء هذه العبارة و�سح ما ياأتي:

) �أ ( موقف حممد علي من فكرة �سق قناة �ل�سوي�ش

اأ�سئلة الف�سل الثانى
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)ب( �أهم �سروط �متياز حفر قناة �ل�سوي�ش �لتي ح�سل عليها دلي�سب�ش

)جـ( �نقد هذه �ل�سروط وو�سح كيف كانت جمحفة بالن�سبة مل�سر

)7( اقراأ العبارة االآتية، ثم اأجب عن االأ�سئلة التي تليها:

)منذ خروج �حلملة �لفرن�سية من م�سر عام 1801م، وحتى عام 1805م، وهناك �سر�ع 

 قائم بني قوى متعددة من �أجل �ل�سيطرة على م�سر(.

) �أ ( ما هذه �لقوى؟

)ب( ما موقف �ل�سعب �مل�سري من هذه �لقوى؟

)جـ( ما مظاهر �ل�سر�ع بني هذه �لقوى؟

) د ( ما �لآثار �لقت�سادية و�لجتماعية للحملة �لفرن�سية على م�سر؟

)8( دلل على �سحة العبارات التالية تاريخًيا:

) �أ ( �تخذت �لدول �لأوربية موقًفا عد�ئًيا من تو�سعات حممد علي.

)ب( كانت معاهدة لندن 1840م كارثة على م�سر.

)جـ( تويل حممد على حكم م�سر بناء علي رغبة �لزعامة �ل�سعبية. 

)9( »ترتبط ال�سودان مب�سر بروابط تاريخية وطبيعية عميقة اجلذور« على  �سوء هذه العبارة اأجب....

) �أ ( ما �لرو�بط �لطبيعية و�لتاريخية �لتي تربط �لبلدين؟

)ب( ما �أهد�ف حممد علي من �سم �ل�سود�ن مل�سر؟

)جـ( ما جهود حممد علي فى تنظيم �ل�سود�ن و�لنهو�ش به؟

)د ( و�سح ر�أيك يف �ملقولة �لتالية:

»اأن حممد على كان علي حق حينما اعترب م�سر وال�سودان وحدة واحدة«.
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دخلت م�سر فى دائرة من الأزمات املالية وال�سيا�سية مع القوى 

الأوربية انتهت بعزل اإ�سماعيل، واأ�سعلت احلركة الوطنية امل�سرية 

�سد مظاهر التدخل الأجنبي، وانتهى الأمر كما �سوف نرى باحتالل 

اجنلرتا مل�سر.

�أن  �لف�صل  هذ�  بنهاية  يتوقع 

يكون �لطالب قادر� على �أن:

فى  �ملالية  �لأزمة  �أ�صباب  يحلل   ■

م�صر خالل حكم �خلديو �إ�صماعيل.

على  �ملرتتبة  �لنتائج  يلخ�ص   ■

�صيا�صًيا  م�صر  فى  �ملالية  �لأزمة 

و�قت�صادًيا.

■ يحدد �أ�صباب �لثورة �لعر�بية.

يتعرف �لأو�صاع فى م�صر حتت   ■

�لحتالل �لربيطاين.

�لوطنية  �لزعامة  يو�صح جهود   ■

فى مقاومة �لحتالل �لربيطاين.

�لثورة  ف�صل  �أ�صباب  يف�صر   ■

�لعر�بية و�حتالل �لإجنليز مل�صر.

■ يقدر دور �لزعامة �لوطنية فى 

مكافحة �ل�صتعمار �لإجنليزي.

عابدين  مظاهرة  بني  يقارن   ■

�لثانية  عابدين  ومظاهرة  �لأوىل 

من حيث �لأ�صباب و�لنتائج.

خط  م�صر  علىخريطة  يحدد   ■

�صري �لحتالل �لإجنليزى.

�لق�صايا �ملت�صمنة 

 حقوق �لإن�صان.

  �لوعى �لقانونى ومعرفة �حلقوق 

و�لو�جبات.

مصر منذ الثورة العرابية حتى الحربالف�صل الثالث
العالمية األولي1881 م -1914م 

 اأحداث

الثورة

 اأ�سباب 

 ف�سل

الثورة

 الأو�ساع

ال�سيا�سية
التعليم

 م�سطفى

كامل

 الأحزاب

ال�سيا�سية

 محمد

فريد

الكفاح الوطنى �سد الحتالل

 الأو�ساع

القت�سادية

الجتماعية

 مقدمات

الثورة

الحركة الوطنية والثورة العرابية

اأحوال م�سر تحت الحتالل

توفيق والأزمة المالية

مصر منذ الثورة العرابية حتى الحرب العالمية األولي
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■ �لأو�صاع �ملالية و�ل�صيا�صية :

بداأت الأزمة ال�سيا�سية مع القوى الأوربية ب�سبب الديون التى ا�ستدانتها احلكومة امل�سرية لل�سرف 

العثمانية.  الدولة  عن  الذاتى  ال�ستقالل  من  قدر  لتحقيق  الالزمة  ال�سلطانية  الفرمانات  اإ�سدار  على 

وكذلك على م�سروع قناة ال�سوي�س وحفل افتتاح القناة، واإدخال مظاهر احل�سارة الأخري.

- وكان �سعيد با�سا قد بداأ �سيا�سة القرتا�س فى اأواخر اأيامه من اجنلرتا بفائدة قدرها 7% )عام 

1862م(، ف�ساًل عن القرتا�س من املرابني ب�سندات يحررها على اخلزانة امل�سرية فيما عرف بالديون 

.)1( 
ال�سائرة لأنها مل تكن ت�سدد واإمنا تظل قائمة بفوائدها املركبة

 الذى اأقلق اأ�سحاب 
- وملا توىل اإ�سماعيل احلكم وا�سل �سيا�سة القرتا�س بتو�سع دون �سداد الأمر )2(

الديون )البنوك الأوربية والأفراد املرابني(، وجعلهم يلجاأون حلكوماتهم للقيام بالإجراءات الالزمة 

جتاه احلكومة امل�سرية ل�سرتداد الديون.

لتحقيق  فر�سة  ذلك  فى  وراأت  الدائنني  ل�سغط  ا�ستجابت  التى  الدول  مقدمة  فى  اجنلرتا  كانت   -

مطامع �سيا�سية قدمية لحتالل م�سر كانت تراودها منذ اأيام احلملة الفرن�سية )1798م(، حملة فريزر 

)1807م(، ومن هنا اتكاأت على اأ�سحاب الديون لتتدخل با�سمهم فى �سئون البالد لتحقيق الغر�س النهائى 

األ وهو الحتالل.

ال�سبب احلقيقى لتدخل اجنلرتا والدول الأخري،  املالية على م�سر مل تكن هى  اأن الديون  ويبدو 

ذلك اأن هذه الديون بداأت، منذ اأواخر حكم �سعيد )1862م(، ولكن الأ�سباب الرئي�سة كانت تكمن فى:

1- تو�سع م�سر جهة اجلنوب.                      2- قناة ال�سوي�س.

لأن هذا التو�سع كان من �ساأنه تهديد النفوذ الأوربى  فى �سرق اأفريقيا، وقد ات�سح هذا التهديد من 

اأن عام 1875م هو العام نف�سه الذى بداأ فيه  اإ�سماعيل على احلب�سة )1875م( ومما يوؤكد ذلك  حملة 

التدخل الأوربى  فى �سئون البالد بحجة البحث عن كيفية ت�سديد الديون.

مع  وبالتن�سيق  الدائنني  �سغط  حتت  اإ�سماعيل  ا�سطر  اإذ  املالية،  الأزمة  م�سل�سل  بداأ  هذا  وعلى 

حكوماتهم اإىل :

 - بعثة كييف )1875م( : ا�ستقدم من بريطانيا بعثة للمعاونة فى حل الأزمة املالية، فدفع هذا 

ا، حتى ل تنفرد اجنلرتا بالأمر. فرن�سا اإىل اإر�ســال خبــري با�سـمها وهـو امل�سيو فييه  للمعاونة اأي�سً

الذى  النظام  و�سع  منهم  اإ�سماعيل  طلب  للدائنني  :ا�سرت�ساء  )1876م(  �لدين  �صندوق   -

باإن�سائه،  مر�سوم  ف�سدر  الديون،  وتوحيد  ال�سندوق،  اإن�ساء  م�سروع  الفرن�سى  اجلانب  فقدم  يرت�سونه، 

)1(  بلغت ديون م�سر عند وفاة �سعيد 11.160.000 مليون جنيه.

)2( بلغت الديون عند عزل اإ�سماعيل 126.354.360 مليون جينه.
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وحتددت مهمته فى اأن يكون خزانة فرعية للخزانة العامة، تتوىل ا�ستالم املبالغ املخ�س�سة للديون من 

امل�سالح احلكومية مبا�سرة، كان ال�سندوق اأول هيئة ر�سمية اأوروبية اأن�سئت لفر�س التدخل الأجنبى فى 

�سئون م�سر، اإذ توىل اإدارته مندوبون اأجانب تنتدبهم الدولة الدائنة ويعينهم اخلديو، وتداعت بعد 

ذلك مظاهر التدخل، ففى مايو 1876م.

اأ�صدر اخلديو مر�صوما باإن�صاء مايلى :

- جمل�ص �أعلى للمالية : يتكون من ع�سرة اأع�ساء ن�سفهم اأجانب، 

اإثنني  خالل  من  امل�سرية  املالية  ملراقبة  :اأن�سئت  1876م(  )نوفمرب  �لثنائية  �ملر�قبة   -

اأحدهما اإجنليزى والآخر فرن�سى.

اأ�سواأ  اإىل  املالية من �سيئ  امل�سرية  اأحــوال احلكــومة  �ســارت  ملا  - جلنة �لتحقيق �لأوربية : 

وبالرغم من وجود املراقبة الثنائية، اتهمت اإدارة املراقبة الــخـديو اإ�ســماعيل باأنه يقيم العقبات فى 

�سبيل انتظام ال�سئون املالية، فاقرتح الرقيبـان واأع�ساء �سندوق الدين تاأليف جلنة حتقيق اأوربية فى 

�سئون  لفح�س  جلنة  بتاأليف  1878م(  )يناير  فى  مر�سوًما  واأ�سدر  اإ�سماعيل  واأذعن  1878م(،  )يناير 

واأ�سبابه،  اأبواب الإيرادات  للتحقق من العجز فى  العلـيا  التحـقيق  املالـية عرفت با�سم جلنة  احلكومة 

�ساماًل حلالة احلكومة  اللجنة وجعله  بتعـميم اخت�سا�س  اآخر فى )مـار�س 1878م(  وتلى ذلك مر�سوم 

واملوظفني  احلكومة  وزراء  على  املر�سـوم  فـر�س  وقـد  وم�سروفات(  )اإيرادات  عنا�سرها  بجميع  املالية 

اإعطاء اللجنة جميع البيانـات املطلوبة راأ�ًسا.

■ توفيق و�زدياد حدة �لأزمة :

عندما توىل توفيق احلكم بعد عزل والده اإ�سماعيل )1879م(، انتهز ال�سلطان العثمانى الفر�سة 

)1873م(،  اجلامع  الفرمان  مبقت�سى  لإ�سماعيل  اإقرارها  �سبق  التى  اخلديوية  ومزايا  �سلطات  لتقييد 

فاأ�سدر فرمانًا جديدًا فى )اأغ�سط�س 1879م( يق�سى مبا يلي.

● وجوب اإبالغ الباب العاىل بن�سو�س املعاهدات التى تنوى م�سر توقيعها.

● حتديد عدد اجلي�س مرة اأخرى وقت ال�سلم بحيث ل يزيد على 18 األف جندي، وكان عدده قد 

زاد اأيام اإ�سماعيل.

● حظر عقد قرو�س جديدة اإل اإذا كان الغر�س منها ت�سوية الديون القائمة، ويكون الأمر باتفاق 

الدائنني.

غري اأن اجنلرتا وفرن�سا طلبتا عدم �سحب المتيازات اخلديوية ال�سابقة، لي�س من باب العطف على 

اخلديو، ولكن منعًا لطغيان نفوذ ال�سلطان على اخلديو فتتعطل م�سروعاتهما فى م�سر.

يتم�سك  الذى  با�سا  �سريف  لوزارة  الطمئنان  عدم  وفرن�سا  اجنلرتا  قن�سال  اأبدى  الأثناء  تلك  فى 
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الدائنني عندما  �ساأنها تعطيل م�سالح  النيابية من  اأن احلياة  للنواب، ذلك  بالد�ستور، وبت�سكيل جمل�س 

تناق�س الأمور مبعرفة ال�سلطة الت�سريعية.

وقــد الـتـقـت حتفظات القن�سلني مبيول توفيق ال�ستبدادية واملعادية للد�ستور، فبادر بالتخل�س من 

وزارة �سـريف بــا�ســا، واألــف وزارة برئــا�ستــه فى )�سبتمرب 1879م(، رغم اأن هذا كان يتناق�س مـع نظــام 

ت�سكـيل جمـلـ�س الـوزراء الـذى يقـ�سى باأن يتوىل اأحد الوزراء رئا�سة املجل�س )مر�سوم لعام 1878م(.

وكان توفيق قد األف الوزارة ب�سفة موؤقتة حلني و�سول ريا�س با�سا من اأوربا، وكان ريا�س من اأن�سار 

احلكم املطلق ومعادًيا للنظام الد�ستوري، ويخ�سع للنفوذ الأوربي، فكان اإذن خري اأداة للدول الدائنة.

اأثــنـاء تــولـى توفـيق رئـا�سة الوزارة اأعاد الرقابة الثنائية، وكانت قد توقفت بعد اإدخال وزيرين 

الإجراء  هذا  باعتماد  فقامت  ريا�س  وزارة  تاألفت  ثم  الوزارة  لع�سوية  وفرن�سي(  )اإجنليزى  اأوربيني 

بطبيعة احلال.

وحتقيًقا لإعادة نظام املراقبة الثنائية، قام القن�سالن الإجنليزى والفرن�سى بو�سع م�سروع لئحة 

لتنظيم الرقابة الثنائية، جعلت للرقيبـني نفوًذا اأكرب من نفوذ وزراء الدولة، اإذ اأ�سبح لهما حق ح�سور 

جل�سات جمل�س الوزراء، والطالع على بيان الواردات وامل�سروفات، ورغم اأن راأيهما كان ا�ست�سارًيا اإل اأنه 

كان من الناحية العملية نافذ املفعول. لقد كان تنظيم الرقابة الثنائية على ذلك النحو، بداية التربم 

وال�سخط من وزارة ريا�س با�سا، ذلك اأن �صيا�صات �ملر�قبة �نتهت �إىل ما يلي:

فى اأرباح القناة وقدرها 15% لحتاد املاليني بباري�س وفاء للديوان فى )يناير  بيع حصة مصر   -1

1880م( وكان اإ�سماعيل قد ا�سطر لبيع اأ�سهم م�سر فى القناة قبل ذلك وفاء للديون، فاأ�سبحت م�سر ل 

متلك اأى �سيء فى قناة ال�سوي�س.

من  قدر  اأكرب  جمع  من  احلكومة  ميكن  كان  الذى  1880م(  )يناير  فى  املقابلة  قانون  إلغاء   -2

الأموال ال�سريبية لت�سديد الديون، وكان له دور ملحوظ فى عملية ا�ستقرار امللكية الفردية لالأر�س 

الزراعية.

3- تأليف جلنة دولية فى )مار�س 1880م( من الدول التى لها معظم الديون )فرن�سا واجنلرتا واأملانيا 

والنم�سا واإيطاليا(، لبحث احلالة املالية وحتديد عالقات كل من احلكومة والدائرة ال�سنية )اأمالك 

ال�سائرة،  الديون  ت�سفية  وطريقة  بالدائنني  الأ�سرة(  )اأمالك  الدومني  واأمالك  �سخ�سًيا(،  اإ�سماعيل 

وعرفت با�سم جلنة الت�سفية، وهى التى اأ�سدرت قانون الت�سفية فى )يولية 1880م(، اأى ت�سفية الدين 

-الذى اأ�سبح يعترب اأ�سا�س نظام م�سر املاىل حتى عام 1904م، وكانت اأهم اأحكام هذا القانون ما يلي:

● حتديد نفقات احلكومة ال�سنوية باأقل من ن�سف الإيرادات، وتخ�سي�س الباقى حل�ساب الدين 

العام.
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● تخ�سي�س اأمالك الدائرة ال�سنية والدومني ل�سمان 

با�سمها وو�سعها  التى مت القرتا�س  ال�سنية  الدائرة  دين 

حتت اإدارة دولية.

�حلركة �لوطنية و�لثورة �لعر�بية :

البالد  �سئون  فى  الأجنبى  التدخل  �سيا�سة  اأدت 

املالية، وخ�سوع اخلديو توفيق لالأجانب، اإىل اإثارة م�ساعر 

الحتجاج  ثم  ومن  معًا،  واخلديو  الأجانب  �سد  الكراهية 

على التدخل الأجنبي.

ولقد حمل لواء املعار�سة والحتجاج �سفوة من اأعيان 

امل�سريني من كبار مالك الأرا�سى الزراعية، ومن املتعلمني، 

وان�سم اإليهم الع�سكريون، 

ت�سببت الأزمة املالية والواقع ال�سيا�سى فى تذمر اأعيان امل�سريني ب�سكل عام من �سوء نظام احلكم، 

واأبدوا اعرتا�سهم على �سيا�سة ريا�س با�سا رئي�س الوزراء الذى كان يعار�س فى اإقامة حياة نيابية، وينحاز 

للنفوذ الأوربى، وي�سطهد الوطنيني، ويعطل ال�سحف التى تنتقد ت�سرفات احلكومة، واأدرك املثقفون اأن 

الإ�سالح ياأتى بتطبيق الد�ستور الذى �سبق اأن و�سعه �سريف فى اأواخر حكم اإ�سماعيل )د�ستور 1879م( 

واإن�ساء جمل�س النواب.

وهكذا... واأمام �سيا�سة ريا�س با�سا واخلديو توفيق ال�ستبدادية اخلا�سعة للنفوذ الأجنبي، تاألفت 

جمعية فى حلوان من الناقمني على �سيا�سة ريا�س ا�ستهرت با�سم »احلزب الوطني« وقد ن�سرت اأول بيان 

فى  احلزب  طالب  احلكومة  فى  الأوربى   النفوذ  تغلغل  زاد  وعندما  1879م(.  )نوفمرب  فى  لها  �سيا�سى 

منت�سف 1881م مبا يلي:

1- تعاد اإىل احلكومة امل�سرية جميع اأمالك اخلديو )الدائرة ال�سنية( واأمالك الأ�سرة )الدومني(.

2- اإلغاء الن�س اخلا�س بتخ�سي�س اإيراد ال�سكك احلديدية حل�ساب الدين.

3- توحيد خمتلف الديون فى دين واحد بفائدة قدرها 4% فقط.

4- تكوين اإدارة مراقبة وطنية خا�سة موؤقتة بديلة للمراقبة الثنائية الأجنبية، يكون فيها ثالثة 

من الأجانب تعينهم الدول الأجنبية وتوافق عليهم احلكومة امل�سرية.

ولقد حاول ريا�س با�سا معرفة اأفراد هذا احلزب لنفيهم اإىل ال�سودان، لكنه مل ي�ستطع.

كما تاأ�س�ست جمعية اأخرى فى ال�سكندرية عرفت با�سم »م�سر الفتاة« اأ�سدرت جريدة بال�سم نف�سه، 

حيث طالبت اخلديو باحلريات العامة.

اأيام اخلديو  اأواخر  تعاظم نفوذ الأعيان 

اإ�سماعيل من خالل ع�سويتهم فى جمل�س �سورى 

النواب الذى �سمح به اإ�سماعيل )1866م(. ولقد 

فى  بالأعيان  لي�ستعني  بـذلك  اإ�سـماعـيل  رحب 

-فرن�سي-  الأجنلو  ال�سيا�سى  ال�سغط  مواجهة 

ال�سرك�سي،  التـركى  العنـ�سـر  نفـوذ  وموازنة 

الأعيان  هوؤلء  يعد  مل  اأخرى  ناحية  ومن 

منهم  كبري  عدد  انتقـل  اإذ  فقط،  ريفية  طبقة 

اإىل املدينة، و�سارك فى احلياة العامة، ودخلوا 

تدريجًيا فى دائرة العمل ال�سيا�سى املبا�سر.

معلومة اإثرائية
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العوامل التى أدت إلى قيام الثورة العرابية:
● ازدياد التدخل الأجنبى وخ�سوع اخلديو لالأجانب.

● احلكم املطلق امل�ستبد للخديو وريا�س با�سا رئي�س الوزراء.

● �سوء الأحوال القت�سادية عامة وانهيار اخلدمات ب�سبب تخ�سي�س اأكرث من ن�سف موارد امليزانية 

حل�ساب الديون، وكان هذا معناه حرمان الأهاىل ثمرة جهودهم.

● تذمر حائزو الأر�س ب�سبب اإلغاء قانون املقابلة، وكانوا قد ا�ستدانوا لدفع �ستة اأمثال ال�سريبة 

اأماًل فى الإعفاء من ن�سف ال�سريبة م�ستقباًل وامتالك الأر�س ملكية قانونية.

● اإحالة كثري من ال�سباط للتقاعد توفرًيا للنفقات، دون تدبري وظائف اأخرى مدنية لهم، فان�سموا 

اإىل جي�س الناقمني من الأهايل.

مقدمـات �لثورة :

وال�سيا�سية  القت�سادية  بتداعياتها  املالية  الأزمة  اأدت  كيف  راأينا 

خ�سوع  ب�سبب  احلكم  نظام  �سد  العام  التذمر  من  حالة  ن�سوء  اإىل  والع�سكرية 

اخلديو والوزارة اإىل نفوذ الأجانب، ولقد عم التذمر كل فئات امل�سريني بحيث 

كان املوقف ينذر بالثورة.

امل�سريني  اجلي�س  �سباط  بني  تكون  ما  اأو�سح  كانت  التذمر  مـظاهر  اأن  غري 

احلربية  وزير  وخا�سة  لهم،  الأتراك  روؤ�سائهم  معاملة  ب�سوء  تتعلق  لأ�سباب 

عثمان رفقى با�سا، وكان �سوء املعاملة يتمثل فى ق�سر الرتقية الع�سكرية على 

املتخرجني من املدار�س احلربية )وفًقا ملر�سوم �سدر فى 31 يولية 1880م(، فكان 

هذا يعنى عدم وجود فر�سة لرتقى غالبية الع�سكريني امل�سريني.

ورغــم اأن الـثــورة عادة تنفجر ب�سبب اأمور تبدو ب�سيطة ل تدعو لالنفجار، 

وهى التى يقال عنها ال�سبــب املـبا�سـر، اأو كما يعرب عنها املثل الدارج : )الق�سة 

التى ق�سمت ظهر البعري...( اإل اأن عـوامـل ال�سـخـط والـتذمر الكامنة واملرتاكمة، جتعل من هذا الأمر 

الب�سيط العادى �سبًبا ملمو�ًسا للتجمع والثورة.

فاملناخ العام ال�سيا�سى واملاىل والقت�سادى كان ينذر بالحتجاج والثورة، وكان الع�سكريون فى م�سر 

هم  لديهم  وكان  املدنيني،  عن  بها  يتميزون  التى  التنظيمية  لقدرتهم  نظرًا  بالثورة  للقيام  تاأهاًل  اأكرث 

الآخرون ما يعانون منه داخل اجلي�س من تع�سف القيادات الرتكية ال�سرك�سية وحرمانهم من توىل اأمور 

ا باملناخ  القيادة والرتب العالية، وملا كان الع�سكريون جزًءا ل يتجزاأ من املجتمع امل�سري، فقد تاأثروا اأي�سً

العام املنذر بالثورة، وهذا ما اأعطى الثورة العرابية بقيادة الع�سكريني طابًعا مدنًيا و�سعبًيا عاًما.

اأحمد عرابى
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اأما ال�سبب املبا�سر لتذمر وجتمع الع�سكريني امل�سريني، فكان يتمثل فى نقل الأمريلى عبدالعال بك 

حلمى قائد اآلى طره اإىل ديوان احلربية )مقر الوزارة(، وتعيني اأحد ال�سراك�سة مكانه، فكان هذا يعد 

اأحمد عرابى فى )يناير 1881م(  منزل  امل�سريون فى  ال�سباط  اأثر ذلك جتمع  ملرتبته، وعلى  تنزياًل 

ملناقـ�سـة و�سعهم داخل اجلي�س، واأ�سفر الجتماع عن تزعم اأحمد عرابى حلركة مطالب ال�سباط، وكتبوا 

عـري�سـة تطـالـب رئـي�س الوزارة بعزل وزير احلربية الرتكى )عثمان رفقي(، وتعيني م�سرى مكانه.

ومل ت�ستجب احلكومة ملطلب ال�سباط وتقرر اعتقال زعمائهم وتقدميهم للمحاكمة الع�سكرية وهم: اأحمد 

قد  الثالثة  ال�سباط  زمالء  كان  النيل(  )ق�سر  فى  املحاكمة  واأثناء  حلمي،  وعبدالعال  فهمي،  وعلى  عرابي، 

خرجوا على راأ�س فرقهم الع�سكرية وهاجموا مقر املحاكمة، فهرب املجل�س الع�سكرى وخرج ال�سباط الثالثة 

اإىل ميدان عابدين ملقابلة اخلديو، واأمام التجمهر فى عابدين ا�سطر اخلديو اإىل عزل عثمان رفقى وتعيني 

حممود �سامى البارودى وزيرا للحربية فى )فرباير 1881م(.

مطالب  تقدمي  فى  ،وبداأوا  قدرتهم  فى  وبالثقة  بقوتهم  ال�سباط  �سعر  ال�ستجابة  لهذه  ونتيجة 

فئوية لتاأمني و�سعهم داخل اجلي�س وحت�سني حياتهم والتى تتلخص فى:

● �سرف بدل نقدى عن التغذية واملالب�س وزيادة املرتبات عامة.

● عدم ا�ستقطاع مرتباتهم مدة الأجازات.

● اأن يدفع الع�سكريون ن�سف اأجرة بال�سكة احلديدية.

ولقد متت ال�ستجابة ملعظم هذه الطلبات، ومع هذا مل يكن ال�سباط مطمئنني رغم اأن اخلديو بعد 

عزله لعثمان رفقى ا�ستدعاهم واأفهمهم اأنه مل يعد غا�سًبا مما حدث، ولقد �سدق ح�س ال�سباط من حيث 

تخوفهم، اإذ بداأ اخلديو يعمل على تاأليب كتائب اجلند �سدهم.

اأواخر مايو 1881م طالب ال�سباط بزيادة عدد اجلي�س اإىل ثمانية ع�سر األف جندى ح�سب  وفى 

فرمان 1841م، وكان قد و�سل عملًيا اإىل اثنى ع�سر األف جندى فقط، واإن�ساء ح�سون جديدة، واأ�سافوا 

اإىل مطالبهم الع�سكرية مطلًبا �سيا�سًيا لأول مرة، األ وهو تكوين جمل�س نواب تكون الوزارة م�سئولة اأمامه، 

املدنية  احلركة  مع  اجلي�س  حركة  توحد  ذاته  حد  فى  املطلب  هذا  اأثبت  وقد  النيابي،  بالنظام  عماًل 

ال�سيا�سية العامة �سد نظام احلكم.

وجد اخلديو اأن نفوذ ال�سباط اأخذ فى الزدياد، فبداأ يعمل على حتجيم و�سعهم، وحتديد نفوذهم 

مبختلف الو�سائل، من ذلك اأنه بداأ يحر�س اجلنود حتت رئا�ستهم بكتابة تقارير �سدهم، وبداأت �سكوك 

رف�سهم  مثل  الع�سكرية،  الأوامر  بع�س  تنفيذ  رف�سهم  فى  ذلك  متثل  وقد  اخلديو،  نحو  تزداد  ال�سباط 

الذهاب لل�سودان لإخماد ثورة املهدى اعتقادًا منهم اأن الغر�س من ذلك اإبعادهم عن جمرى احلوادث فى 

ا عن اإ�سراك جنود الفرق الع�سكرية فى حفر الرياح التوفيقى اعتقادًا اأي�سًا باأن  م�سر، وامتناعهم اأي�سً
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الغر�س من ذلك جمع ال�سالح من اأيدى جنودهم.

وتتابعت احلوادث... ففى تلك الأثناء حدث اأن �سدمت عربة اأحد الأوربيني اأحد اجلنود امل�سريني 

وحملوا  اجلاين،  ملعاقبة  التدخل  اخلديو  من  اجلند  وطلب  1881م(،  )يوليو  فى  وقتلته  بال�سكندرية 

هذه  فى  امل�ساركون  وحوكم  امل�سلك،  ذلك  من  اخلديو  ا�ستاء  وقد  باملدينة،  اخلديو  �سراى  اإىل  القتيل 

املظاهرة ومت نفيهم اإىل ال�سودان.

تقدم عبدالعال حلمى بتقرير يت�سرر من الأحكام ال�سادرة على اجلند وقام البارودى برفعه اإىل 

رئي�س الوزراء، وقد ا�ستاء اخلديو مرة اأخرى من هذا الأ�سلوب، فقدم البارودى ا�ستقالته، فما كان من 

اخلديو اإل اأن عني �سهره داود با�سا يكن وزيًرا للحربية، وقام داود با�سا بالت�سديد على رقابة ال�سباط 

والت�سييق عليهم ومنعهم من الجتماعات.

على كل حال اأدرك اخلديو من �سري احلوادث مدى نفوذ ال�سباط الثالثة داخل اجلي�س، وبداأ يعد 

خطة لتفريق �سملهم ونقل كال منهم ملكان بعيد عن الآخر، وفى الوقت نف�سه كانت ثورة عرابى ومكانته 

تزداد بني ال�سباط وبني املدنيني على ال�سواء، وبداأ يوجه التهامات للحكومة من حيث عدم الوفاء 

بوعودها فى اإ�سالح حال الع�سكريني، واتفق عرابى مع زمالئه على ح�سد اجلي�س ملواجهة اخلديو فى 

ميدان عابدين يوم 9 �سبتمرب 1881م. وفى اليوم املحدد وفى ميدان عابدين رفع عرابى مطالب اجلي�س 

والأمة وهي:

1- عزل ريا�س با�سا رئي�س الوزراء.

2- ت�سكيل جمل�س النواب.

3- زيادة اجلي�س اإىل 18 األف جندي.

بعزل  قام  ال�سباط  غ�سب  بامت�سا�س  للخديو  والفرن�سى  الجنليزى  القن�سلني  ن�سيحة  على  وبناء 

ريا�س با�سا وكلف �سريف بتاأليف الوزارة.

وز�رة �صـريف

األـف �سـريف بـا�سـا الـوزارة بـعـد حـادث عـابـدين مبا�سرة فى )�سبتمرب 1881م( وتعترب بالن�سـبـة 

با�سا  فهمى  وم�سطفى  احلربية  وزارة  البارودى  تقلد  عرابى  تو�سية  على  وبناء  الثالثة  الـوزارة  لـه 

اخلارجية.

اأن  الفئوية، غري  للمطالب  ا�ستجابة  املنا�سبة للجي�س وذلك  الفور بداأ �سريف بالإ�سالحات   وعلى 

الع�سكريني عليه والذى متثل فى تو�سية عرابى  �سريف كرجل د�ستورى مدنى مل يكن مرتاًحا ل�سغط 

بتعيني البارودى وم�سطفى فهمى فعمل على نقل اآليات )كتائب( ال�سباط الثالثة خارج القاهرة، ولقد 

وافق عرابى �سريطة اأن يعلن اخلديو موافقته على اإجراء النتخابات ملجل�س النواب.
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بلد  ال�سرقية  اإىل دمياط، وفى  ال�سرقية وعبدالعال حلمى  اإىل  وا�ستـجــاب اخلــديو ونقل عرابى 

عرابى ن�سط بني الأهايل، وازداد �سـاأنــه، ومـن ثم خطره، الأمر الذى اأخاف احلكومة، ف�سدر قرار بتعيينه 

وكياًل لوزارة احلربية حتى يكـون حتـت نظـر احلكـومـة ورقابتها فى القاهرة فى )يناير 1882م(.

فى تلك الأثناء قدم عدًدا من اأعيان البالد مذكرة باإن�ساء جمل�س للنواب على غرار جمال�س اأوربا، 

وقد افتتح املجل�س بعد النتخابات فى )دي�سمرب 1881م(، وكان يتاألف من ذوى الع�سبيات فى الأقاليم 

من الأعيان، وخال من التجار اأو ال�سناع اأو املتعلمني تعليًما عالًيا، وبالتاىل مل يختلف عن جمل�س �سورى 

النواب اأيام حكم اإ�سماعيل.

�لتدخل �لأجنبى �ل�صافـر :

راأت اجنلرتا وفرن�سا فى ت�سكيل جمل�س النواب ما ميثل خطورة على م�ساحلهما، وعلى هذا فقد اأر�سلت 

الدولتان مذكرة م�سرتكة فى )يناير 1882م( توحى كلماتهـا بال�ستـياء مـن قيام نظام برملانى فى م�سر، 

وتذكر �سراحة اأن الأحداث توجب التدخل حلماية عر�س اخلديو. وقد احتج �سريف با�سا ر�سمًيا على 

هذه املذكرة لدى قن�سلى الدولتني، وا�ستاء ال�سباط من لهجة املذكرة واعتقدوا اأنها موجهة اإليهم.

وتـداعـت الأحـداث... وملـا لـم تـتـمـكن الـدولتـــان مـن اإلغاء جمل�س النواب، طلبتا األ تت�سمن لئحة 

با�سا،  �سريف  موقف  وحترج  بالديون،  تتعلق  اأمور  لأنها  واإقرارها،  امليزانية  مناق�سة  فى  حقه  املجل�س 

وعر�س على النـواب تاأجيل النظر فى امليزانية حتى يفوت الفر�سة على التدخل الع�سـكـرى للـدولتـني، 

غري اأن العـرابيني ت�سبثوا بحق املجل�س فى اإقرار امليزانية باعتبار اأن ذلك حق من حقـوق الأمة املمثـلة 

ثم  ومن  كع�سكريني،  امليدان  من  اإق�سائهم  على  يعمل  �سريف  اأن  للعرابيني  وبدا  املنـتـخب،  املجـلـ�س  فـى 

بداأوا يفكرون فى اإق�سائه هو عن رئا�سة الوزارة وتولية واحد منهم األ وهو البارودي، وكان البارودى من 

ناحيته ي�سعى لذلك وي�سجع العرابيني على التم�سك مبوقفهم.

��صتقالة �صريف ووز�رة �لثورة :

واأمام اإ�سرار الطرفني على موقفهما بالن�سبة ملناق�سة امليزانية، ا�ستقال �سريف با�سا، وتاألفت الوزارة 

برئا�سة البارودى واعتربت وزارة العرابيني، حيث عني عرابى وزيًرا للحربية، وبادرت الوزارة باإعالن 

الد�ستور فى )فرباير 1882م(، واإقرار حق جمل�س النواب فى مناق�سة امليزانية، وهنا احتج الرقيبان 

الجنليزى والفرن�سي، وطالبا قن�سليهما بالت�سرف.

موؤ�مرة �ل�صباط �ل�صر�ك�صة :

مـن ناحـية اأخرى كان املوقف العام يزداد �سوًءا من حيث تخاذل اخلديو توفيق وخ�سوعه للنـفـوذ 

الأجنبـي، ففى اإبريل 1882م وقعت حادثة زادت املوقف توًترا. فقد اكت�سفت موؤامرة لغتيال عرابى 

وال�سباط الوطنيني )اأربعون �سابًطا( مبعرفة بع�س ال�سباط ال�سراك�سة. واأجرى التحقيق مع املتاآمرين 
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حيث حكم عليهم بالنفى املوؤبد اإىل ال�سودان، وجتريدهم من الرتب الع�سكرية والنيا�سني والمتيازات.

رف�س اخلديو الت�سديق على احلكم بناء على ن�سيحة القن�سلني حتى ل تزداد قوة العرابيني، فاأهاج 

ذلك العرابيني، ثم مت التو�سل اإىل حل و�سط حيث وافق اخلديو فى )مايو 1882م( على نفى املتاآمرين 

خارج م�سر دون حتديد اجلهة، مع عدم التجريد من الرتب والنيا�سني.

اأنهم  اأن احلالة تنذر بالثورة وبخلع اخلديو خا�سة وقد ن�سب اإىل العرابيني  ولقد �سعر القن�سالن 

ي�سعون اإىل عزل اخلديو توفيق وتعيني الأمري حليم، وبناء على تقارير القن�سلني اأر�سلت اجنلرتا وفرن�سا 

قطًعا من الأ�سطول فى مظاهرة حربية اأمام ال�سواطيء امل�سرية، بحجة حماية م�سالح رعاياهما اإذا ما 

تعر�سوا للخطر ب�سبب الأزمة القائمة فى )مايو 1882م(.

�ملذكرة �مل�صرتكة �لثانية :

طلبت الدولتان ا�ستقالة وزارة البارودي، وخروج عرابى من م�سر، وكان تقدمي الطلب للعرابيني قد 

مت ب�سكل ودى بوا�سطة �سلطان با�سا رئي�س جمل�س النواب، ومن هنا فقد �سلطان با�سا ثقة زعماء الثورة 

وعرف باخلائن فيما بعد.

وكان من الطبيعى اأن ترف�س وزارة البارودى ال�ستقالة بناء على طلب الأجانب، بل اإن هذا الطلب 

والولء  البالد  الدفاع عن  ال�سباط( ميني  مع  اأق�سم اجلميع )البارودى  العرابيني حيث  زاد من متا�سك 

للثورة، وقام ال�سيخ حممد عبده مبهمة حتليف ال�سباط اليمني.

لكن اخلديو توفيق قبل مذكرة الدولتــني، فما كان من الوزارة اإل اأن ا�ستقـــالت احتجاًجـــا فى )مايو 

1882م(، وقام توفيق بت�سكيل وزارة برئا�سته، اإل اأنه مل ي�ستطع التخل�س من عرابى حيث عينه وزيًرا 

للحربية ورئا�سة اجلي�س حتت �سغط ال�سباط.

بداأت اجنلرتا تتجه نحو النفراد بالعمل بعيًدا عن فرن�سا، وجاءتها الفر�سة عندما ان�سحبت قطع 

احلكومة  يطالب  الجنليزى  الأ�سطول  قائد  واأخذ  الجنليزية،  القطع  وبقيت  الفرن�سى  الأ�سطول  من 

امل�سرية بعدم اإقامة اأية حت�سينات، كل هذا واخلديو ل يحتج، وال�سلطان العثمانى ل يحرك �ساكًنا.

مذبحة �لإ�صكندرية :

ففى يونيه 1882م وقعت مذبحة بال�سكندرية على اأثر �سجار بني رجل مالطى من رعايا بريطانيا 

وبني مكارى م�سرى )عربجي( حول اأجرة الركوب، فما كان من املالطى اإل اأن طعن امل�سرى طعنة قاتلة، 

وحتول الأمر اإىل معارك متبادلة بني الأجانب خا�سة وامل�سريني عامة.

ويبدو اأن هذا احلادث الغام�س فى تاريخ م�سر احلديث كان مدبًرا، ذلك اأن املالطى اأخذ جولة كبرية 

بالعربة على غري املعتاد، وتعمد اأن يدفع اأجرة قليلة ل تتنا�سب مع طول اجلولة، على كل حال ا�سطربت 

الأمور واختل الأمن، وتاألفت وزارة جديدة برئا�سة راغب با�سا )20 يونية 1882م(.
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موؤمتر �لآ�صتانة و�لحتـالل :

اأدركت فرن�سا اأن اجنلرتا تريد النفراد مب�سر واحتاللها، ومن ثم بادرت بدعوة الدول الكربى لعقد 

موؤمتر للنظر فى امل�ساألة امل�سرية، ووافقت اجنلرتا واأملانيا واإيطاليا والنم�سا، وانعقد املوؤمتر بالآ�ستانة 

بينهم  فيما  املجتمعون  واأبرم  الإيطالية )يونية 1882م(.  ال�سفارة  العثمانية فى مقر  الدولة  عا�سمة 

ميثاق نزاهة تعهدوا مبقت�ساه األ تنفرد اإحداها بالعمل جتاه امل�ساألة امل�سرية، �سواء باحتالل جزء من 

الأرا�سى اأو احل�سول على امتياز معني دون اأن تتمتع به كافة الدول.

واأثناء املوؤمتر اأدرك املندوب الربيطانى ما ينطوى عليه هذا امليثاق، فاأ�ساف اإىل تعهد عدم النفراد 

عبارة: »اإل اإذا حدث ما يوؤدى اإىل ذلك...« وقبل اأن يبلغ املجتمعون ال�سلطان العثمانى بقرارهم، كانت 

فى  ال�سكندرية  مدينة  ب�سرب  وقامت  ال�سطراري،  املوقف  وخلقت  عدته،  لالأمر  اأعدت  قد  اجنلرتا 

البوارج  وح�سار  امليناء  غلق  وتعتزم  ال�سكندرية،  بتح�سني  تقوم  م�سر  اأن  اإىل  ا�ستنادًا  يولية   11 يوم 

الجنليزية الرا�سية فيه، وهكذا ذهب ميثاق النزاهة �سدي.

ال�سكندرية،  الإجنليزية  القوات  نزلت 

وا�سطرب املوقف ب�سكل عام وتالحقت احلوادث 

جتاه هزمية اجلي�س امل�سرى واحـتالل اجنـلرتا 

وحا�سر  العرفية  الأحكام  اأعلنت  فقد  البالد، 

وربـط  بال�سكنـدرية،  اخلـديو  ق�سر  اجلي�س 

اخلـديو م�سريه بانت�سار الجنليز بل اإنه كلفهم 

باملحافظة على النظـام بال�سكنـدرية وان�سـحـب 

عـرابـى مـع وحدات من اجلي�س اإىل كفر الدوار 

لإقامة خط دفاع ثان.لحظ خريطة )11(.

طلب اخلديو من عرابى وهو بكفر الدوار 

واأمره  احلربية،  ال�ستعدادات  عن  الكف 

باحل�سور اإىل ق�سر راأ�س التني، غري اأن عرابى رف�س، ووجه اإىل اخلديو تهمة اخليانة العظمي، وطلب 

من الأعيان والعلماء النظر فى اأمر وليته على البالد، وعلى هذا مت ت�سكيل جمل�س عرفى لإدارة �سئون 

البالد بعيدًا عن �سلطة اخلديو.

واإزاء ذلك قرر اخلديو عزل عرابى من وزارة احلربية، لأنه مل يتوقف عن التح�سينات وال�ستعدادات 

احلربية، فقرر املجل�س العرفى بقاء عرابى فى من�سبه، واكت�سب عرابى تاأييًدا �سعبًيا جارًفا واأطلق عليه 

»حامى حمى الديار امل�سرية«، واعترب بقاء اخلديو بال�سكندرية بعد احتالل الجنليز لها تواطوؤًا معهم، 

خريطة )9( الحتالل الربيطانى مل�سر �سنه1882م
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ورد اخلديو على ذلك باإ�سدار من�سور يحذر فيه امل�سريني من الن�سمام اإىل عرابى باعتباره م�سئوًل عما 

جرى من حوادث.

وبينما الطرفان فى هذه املناو�سات الكالمية، دخل الجنليز اإىل قناة ال�سوي�س، وقد حاول عرابى 

قبيل ذلك اإعاقة املالحة فيها، اإل اأن اإدارة ال�سركة طماأنته باأنه لن ي�سمح للبوارج احلربية من اأى نوع 

حت�سًبا  ال�سرقية  فى   )12( �سكل  الكبري  التل  اإىل  بقواته  انتقل  قد  عرابى  وكان  القناة،  فى  بالدخول 

امل�سرى  ال�سدام بني اجلي�س الربيطانى واجلي�س  واأخريًا وقع  ال�سرقية،  الناحية  لدخول الجنليز من 

انتهى بهزمية اجلي�س امل�سري، واأ�سبح الطريق مفتوًحا اأمام اجلي�س الجنليزى اإىل القاهرة حيث دخلها 

فى 14 �سبتمرب 1882م وبرفقتهم اخلديو توفيق الذى قام با�ستعرا�س »اجلي�س الجنليزى فى �ساحة 

عابدين« وبهذا انتهت الثورة العرابية..

�أ�صباب ف�صل �لثورة �لعر�بية :

ميكن تلخي�س الأ�سباب فيما يلى :

توفيق  للخديو  املوؤيد  واملع�سكر  ناحية  من  لعرابى  املوؤيد  املع�سكر  بني  الأمة  �سفوف  فى  النق�سام   -1

والعنا�سر الرتكية ال�سرك�سية من ناحية اأخري ب�سبب قيام ال�سلطان العثمانى باإ�سدار فرمان الع�سيان، مما 

�ساعد الإجنليز على ال�ستفادة من التناق�سات بل وتعميق اخلالفات والظهور مبظهر حماة �سلطة اخلديو.

�سلطة  وحتدى  املالية  الأزمة  بفعل  حدث  الذى  الأجنبى  التدخل  من  التخل�س  هدف  اختالط   -2

اخلديو والتهديد بعزله، ذلك اأن العنا�سر التى تريد التخل�س من التدخل الأجنبى ل تريد فى الوقت 

معركة التل الكبري
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نف�سه حتدى �سلطة اخلديو باعتباره وىل الأمر الفعلى، وكان من �ساأن هذا اخللط تفتيت وحدة احلركة 

الوطنية.

والجنليز  اخلديو  لرغبات  الن�سياع  ترى  كانت  الوطنيني  �سفوف  فى  انهزامية  عنا�سر  ظهور   -3

واإيقاف الثورة، وو�سل الأمر بهوؤلء اإىل القتناع بطلب الجنليز مغادرة عرابى للبالد.

مع  الأجنبية  ال�سوي�س  قناة  �سركة  اإدارة  وتواطوؤ  الطرفني،  بني  الع�سكرية  القوة  تكافوؤ  عدم   -4

قيادة اجلي�س الجنليزى وت�سهيل دخول الأ�سطول الجنليزى مياه القـناة.

5- معاداة الدول الأوربية الكربى لأى ثورات وطنية من �ساأنها تغيري ميزان القوى واأو�ساع احلكم 

القائمة من امللكيات امل�ستبدة.

�أحــو�ل م�صر حتت �لحتالل �لإجنليزى

●  �لأو�صاع �ل�صيا�صية :

بعد دخول اجلي�س الجنليزى م�سر فقدت م�سر ا�ستقاللها الذى حاول كل من حممد على واإ�سماعيل 

حتقيقه مبختـلـف الطــرق والو�سـائـل، وفور دخول الجنليز مت حل اجلي�س امل�سري، وت�سكـل جي�س جـديد 

حتت اإ�سراف اجنليزي، وقام اللورد دافرين �سفري اجنلرتا بالآ�ستانة بو�سع خطوط الإدارة الجنليزية 

مل�سر بعد الحتالل، عرفت بالقانون الأ�سا�سى لعام 1883م، وكانت اأفكاره على النحو التاىل:

اإ�سراف  األ تتوىل اجنلرتا حكم م�سر مبا�سرة، بل تبقى ال�سلطة فى يد اخلديو ووزرائه حتت   -1

الإجنليز وكان هذا يعنى وجود �سلطتني فى البالد: �سلطة �سورية ميثلها اخلديو، و�سلطة فعلية ميثلها 

الحتالل الجنليزي.

2- ا�ستمرار تبعية م�سر للدولة العثمانية منعًا لإثارة ال�سلطان.

3- العمل على طبع الإدارة امل�سرية بالطابع الجنليزي، وهو ما عرف ب�سيا�سة )اجللنزة(.

4- اإلغـاء بـعـ�س الإدارات ذات ال�سبغة الدولية فى م�سر وفى مقدمتها نظام املراقبة الثنائية، حتى 

تنفرد اجنلرتا باحلكم، وكان هذا �سبًبا فى عداء فرن�سا لجنلرتا الذى ا�ستمر حتى مت توقيع )الوفاق 

الودى( بينهما فى عام 1904م.

واإقامة  الإ�سارة،  �سبقت  كما  وفرن�سا  اجنلرتا  رغبة  غري  على  �سكل  الذى  النواب  جمل�س  اإلغاء   -5

جمل�س �سورى عرف مبجل�س �سورى القوانني، واإىل جواره جمعية عمومية �سورية، وجمال�س للمديريات 

ت�سم الأعيان ب�سفة اأ�سا�سية.

وتـــم تــعيني ال�ســري ايفـلن بارجن )اللورد كرومر فيما بعد( اأول معتمد بريطانى فى م�سر )�سبتمرب 

1883م(، وقــد ظـل كـرومــر رمـًزا لـلـوجود الجنلـيزى فـى م�سـر حتى رحل عنها فى 1907م.
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●  �لأو�صاع �لقت�صادية و�لجتماعية فى عهد �لإحتالل �لإجنليزى :

�لزر�عة : 

بدرجة  الهتمام  ان�سرف  )1914م(  الأوىل  العاملية  احلرب  وحتى  الجنليزى  الحتالل  عهد  فى 

اأكرث اإىل الزراعة على ح�ساب ال�سناعة، وذلك لتوفري املادة اخلام الالزمة للم�سانع الجنليزية، واإتاحة 

الفر�سة لت�سويق املنتجات الجنليزية فى ال�سوق امل�سرية.

وكان من �ساأن الهتمام بالزراعة :

القناطر  اإ�سالح  مت  اخل�سو�س  هذا  وفى  القنوات،  �سق  وا�ستكمال  وال�سرف،  الرى  نظام  حت�سني   - اأ 

اخلريية، واأن�سئ خزان اأ�سوان، واأقيمت عدة قناطر على النيل فى اأ�سيوط واإ�سنا وزفتي، وعلى هذا زادت 

م�ساحة الأرا�سى املزروعة وزاد الإنتاج الزراعي.

ب - كما زادت الزراعة ال�سيفية وخا�سة القطن على ح�ساب الزراعات ال�ستوية وبخا�سة احلبوب، 

واأدى ذلك اإىل عجز م�سر عن �سد حاجة ال�ستهالك املحلى من املواد الغذائية، ومن ثم تعر�سها خلطر 

العتماد على حم�سول واحد وهو القطن.

وحتت الحتالل الجنليزى بداأت ال�ستثمارات الأجنبية تدخل فى جمال الزراعة، فتكونت �سركات 

ل�سراء الأرا�سى وا�ست�سالحها ثم بيعها لالأهاىل بالتق�سيط بفوائد مركبة اأدت اإىل ارتباك حالة الفالح 

املالك.

كقوة  الزراعية  الأرا�سى  مالك  دور  تعاظم  اإىل  الزراعة  على  امل�سرى  القت�ساد  اعتماد  اأدى  وقد 

ب�سبب  الحتالل  عهد  فى  �ساأنهم  زاد  وقد  اإ�سماعيل،  ع�سر  منذ  ال�سيا�سة  ميدان  فى  دخلت  اجتماعية 

اهتمام ال�سلـطـات الجنلـيزية بالتخ�س�س الزراعي، فيالحظ ت�سكل جمال�س املديريات منهم، ودخولهم 

ع�سوية املجال�س النيابية فى عهد الحتالل حيث واتتهم الفر�سة للدفاع عن م�ساحلهم الزراعية من 

خالل ال�سـلطـة الت�سـريعية، بـل اإن وظـيفة العمدة و�سيخ البلد ا�ستقرت فى اأيديهم، حني ا�ستـرط قانون 

العمد )1896م( مثاًل اأن يكون املر�سح ل�سغل الوظيفة ممن ميلكون ع�سرة اأفدنة على الأقل.

�ل�صناعة: 

تاأثرت ال�سناعة كثرًيا بوجود الحتالل الجنليزي، وكانت قد تاأثرت من قبل عندما �سقط نظام 

الحتكار، حيث اأ�سبحت ال�سوق امل�سرية جماًل لت�سويق الإنتاج ال�سناعى الأوربى  فى حماية المتيازات 

واملعاهدات التجارية مع خمتلف دول اأوربا.

وبالتاىل مل ت�ستطع احلكومة امل�سرية حماية ال�سناعة املحلية. بل على العك�س و�سعت ال�سناعة 

املحلية فى مناف�سة غري متكافئة بالإجراءات التالية:
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1- فر�ست على جميع املن�سوجات القطنية �سريبة مقدارها 8% مما اأدى اإىل ك�ساد �سناعة غزل القطن 

ون�سجه.

ال�سكر  �سعر  مع  وت�ساوى  �سعره  فارتفع  ا�ستهالك  �سريبة  م�سر  فى  امل�سنوع  ال�سكر  على  فر�ست   -2

امل�ستورد.

ال�سلع  على  ال�سريبة  �سعر  تعادل  لل�سناعة  الالزمة  امل�ستوردة  الآلت   على  ال�سريبة  �سعر  جعلت   -3

الأجنبية، مما اأدى اإىل ارتفاع تكلفة ال�سناعة الوطنية، وبالتاىل �سعوبة ت�سويقها.

4- فر�ست على امل�سنوعات امل�سرية امل�سدرة ر�سوًما قدرها 1،25%، مما اأدى اإىل ارتفاع �سعرها فى ال�سوق 

اخلارجية فال جتد م�سرتًيا.

5- تدهور حال التعليم ال�سناعى بعد انتهاء نظام الحتكار، ومل تتبني احلكومة خطورة هذا التدهور 

اإل فى عام 1907م عندما اأن�سئت اإدارة للتعليم الفنى ال�سناعي.

ورغم وفرة رءو�س الأموال فى يد امل�سريني من مالك الأرا�سى الزراعية اإل اأن هوؤلء املالك كانوا 

يف�سلون ا�ستثمار مدخراتهم فى ا�ست�سالح الأرا�سى وفى الزراعة بدًل من الإنتاج ال�سناعى املحكوم عليه 

مبناف�سة غري متكافئة ودون حماية حكومية، كما �سبقت الإ�سارة، بل اإن الأجانب اأحجموا بدورهم عن 

ا�ستثمار اأموالهم فى ال�سناعة حتى يف�سحوا املجال لت�سويق منتجات بالدهم ال�سناعية فى م�سر، 

واأمـام هـذه املـنافـ�سـة غري املتكافئة وعجز احلكومة امل�سرية عن حماية ال�سناعات املحلية، مل يعـد 

اأمامها �سـوى بـيع ما متلكه من مغازل القطن ومعامل الن�سيج، 

واإغالق م�سانع املدافع والذخرية وبيع اأدواتهـا، واأ�سبحـت 

تعتمـد فى متويل اجلي�س باملهـمات والذخرية الالزمة على 

ال�سراء من اجنلرتا.

-اأما بالنـ�سبـة لل�سـنـاعــات ال�ســغرية غـري احلكومية، 

بني  الإفال�س  حالت  انت�سرت  حيث  التدهور  اأ�سابها  فقد 

اأ�سحابها، ومل تعد هنــاك طــائــفة حتميهم كما كان احلال 

فى ال�سابق، اإذ األغيت تلـك الطوائف فى 1891م، واأ�سبحت 

ا�ستهالك  من  كبرية  ن�سبة  ت�سكل  امل�ستوردة  الب�سائع 

اإن  بقوله:  1905م  لعام  م�سر  عن  ال�سنوى  تقريره  فى  يفخر  كرومر  اللورد  كان  لقـد  حـتى  امل�سـريني، 

املنـ�سـوجات الأوربية حلت حمل املن�سوجات الأهلية، واإن الدكاكني املحلية اأ�سبحت تبيع كل ماهو اأوربى 

الإنتاج.

مال  راأ�س  بلغ  الع�سرين  القرن  مطلع  فى 

 45 م�سر  فى  امل�ساهمة  الأجنبية  ال�سركات 

امل�ستثمر  ن�سيب  يزد  مل  اجلنيهات،  من  مليونا 

منها فى ال�سناعة على اأربعة ماليني فقط. فقد 

ان�سرفت رءو�س الأموال الأجنبية اإىل ت�سليف 

احلكومة، وت�سليف املنتجني الزراعيني، و�سراء 

الأرا�سى والعقارات، 

معلومة اإثرائية
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�لتجـارة:

 نتيجة القيود التى فر�ست على الإنتاج املحلى وت�سويقه، ارتفع �ساأن الوكالت التجارية الأجنبية، 

ومل يعد للحكومة من رقابة على الأ�سواق الداخلية اإل فيما يتعلق بالأمن العام.

وبداأت روؤو�س الأموال املرتاكمة من التجارة ت�ستثمر فى جمال ال�سركات والبنوك وخا�سة ما كان 

يتعلق بالرهونات، 

الأهلى  البنك  اإن�ساء  امل�سري،  القت�ساد  على  واأخطرها  ال�ستثمارية  امل�سروعات  هذه  اأبرز  وكان 

اإ�سدار  احتكر  اجنليزى  م�سروع  وهو  1898م(،  )يونية 

الأوراق املالية امل�سرية وكافة الأعمال امل�سرفية، مما اأدى 

بحيث  الجنليزية،  بالعملة  امل�سرية  العملة  ارتباط  اإىل 

العملة  على  توؤثر  الجنليزية  العملة  فى  هزة  اأية  كانت 

امل�سرية.

وقد نتج عن ال�ستثمارات الأجنبية فى جمال الزراعة 

الت�سليف و�سراء الأرا�سي، وقوع مالك الأرا�سى  من حيث 

يعجزون  كانوا  الفالحني  اأولئك  اأن  حدث  والذى  البنوك،  هذه  قب�سة  فى  وكبارهم  �سغارهم  الزراعية 

اأو مرابني  ال�سداد، وكان الدائنون من بنوك  لأ�سباب كثرية عن ت�سديد ما عليهم من قرو�س فى موعد 

املعمول بها  للديون طبًقا لقوانني المتيازات الأجنبية  اأجانب ي�سارعون بال�ستيالء على الأر�س وفاء 

فى العالقات بني امل�سريني والأجانب، وقد عرفت م�ساألة ال�ستيالء على الأر�س وفاء للديون »بالبيوع 

اجلربية اأو الوفائية«، وقد بلغت حًدا هدد بت�سرب الأر�س الزراعية فى م�سر من يد امل�سريني اإىل يد 

الأجانب حتى ا�سطرت احلكومة اإىل التدخل فى نهاية الأمر لوقف هذه البيوع فى مطلع الثالثينيات 

من القرن الع�سرين.

●  �لتعليم فى عهد �لحتالل :

بعد  عالية  مب�سروفات  وجعله  بالأموال  عليه  وال�سن  التعليم،  اإهمال  الحتالل  م�ساوئ  اأهم  ولعل 

اأهدافه على جمرد تخريج موظفني للدولة واإخ�ساعه  اأن كان باملجان، وح�سره فى فئة قليلة، وق�سر 

روح  اأماتت  والتى  دنلوب،  الجنليزى  امل�ست�سار  ابتدعها  التى  ال�سارمة  والقواعد  النظم  من  ملجموعة 

البتكار، ون�ساأت الأفراد على اخل�سوع وال�ست�سالم.

ولي�س اأدل على اإهمال الجنليز ل�سئون التعليم من اأنه بعد م�سى اأربعني عاًما على الحتالل كانت 

ن�سبة الأمية فى م�سر ل تقل عن 92% من البنني، 97% من البنات.

خالل الفرتة من 1900م-1907م اأن�سئت 

تعمل  وبنًكا  �سركة   160 من  اأكرث  م�سر  فى 

جميعها فى دائرة البنوك وا�ست�سالح الأرا�سى 

ن�سبة  وبلغت  الفالحني  وت�سليف  وا�ستغاللها، 

الأجانب فى هذه امل�سروعات %93.

معلومة اإثرائية
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�ليقظة �لوطنية 

●  �لكفاح �لوطنى �صد �لحتالل :

بوقـوع م�سر حتـت الحتالل الربيطانى ونفى بع�س زعماء الثورة العرابية، واعتقال البع�س الآخـر، 

اأ�سبحت ال�سلطة الفعلية فى م�سر للمعتمد الربيطاين، وبداأت �سيا�سة اإخ�ساع الإدارة فى م�سر للعـنا�سـر 

الجنـليزية فى كل م�سلحة حكومية فى اجلي�س، وال�سرطة، واملالية، والأ�سغال، واحلقانية )العدل(. 

ومل جتد هذه ال�سيا�سة اأدنى اعرتا�س خالل �سنوات الحتالل الأوىل اأيام حكم اخلديو توفيق، خا�سة 

واأن الجنليز هم الذين حموه من الثورة العرابية.

اإىل مزاولة  العر�س بعد وفاة والده تطلع   
)٭(

الثانى فى )يناير 1892م(  فلما توىل عبا�س حلمى 

�سلطاته كاملة بعيًدا عن �سيطرة وتوجيه املعتمد الربيطاين. فاأوقعه هذا التطلع فى اأزمات متتالية مع 

ال�سلطات الربيطانية التى مل تكن ت�سمح بذلك، وحتى ل تخرج اأمور م�سر من يدها.

وكانت اأبرز هذه الأزمات عندما اأقدم اخلديو عبا�س على اإقالة م�سطفى فهمى من رئا�سة الوزارة، 

وكان معروفًا بخ�سوعه التام لالجنليز، وتعيني ح�سني فخرى با�سا وذلك دون ا�ست�سارة املعتمد الربيطانى 

ا�سطر  النهاية  وفى  لندن،  فى  حكومته  اإىل  واأبرق  ذلك،  على  كرومر  اعرت�س  وقد  1893م(.  )يناير 

اخلديو اإىل املهادنة، ومت التو�سل اإىل حل يتفق مع كرامته اإىل حد ما، وهو الإيعاز اإىل ح�سني فخرى 

بتقدمي ا�ستقالته وتكليف ريا�س با�سا بالرئا�سة.

اأن غادر كرومر  اإىل  اأخرى  املواجهة مع كرومر مرة  الدر�س، ومل يفكر فى  ولقد وعى اخلديو هذا 

البالد فى )1907م(. وعلى العك�س فقد تراجع عبا�س عن مواقفه املت�سددة جتاه الحتالل اإىل الوفاق 

مع الإجنليز على ح�ساب احلركة الوطنية.

وعلى حني كانت ال�سلطة الفعلية لالجنليز فى م�سر، كان ال�سلطان العثمانى يقا�سم اخلديو ال�سلطة 

التولية، وفى الوقت نف�سه كان هناك وجود دوىل  اإ�سدار فرمانات  التى تتمثل فى  القانونية الإ�سمية 

لبع�س الإدارات كان من �ساأنه الإخالل مببداأ ال�سيادة للدولة، وقد متثل هذا الوجود فى �سندوق الدين 

واإدارة ال�سكك احلديدية والتلغراف والدائرة ال�سنية والدومني وميناء ال�سكندرية ف�ساًل عن المتيازات 

الأجنبية واملحاكم املختلطة.

ملواجهة  احلاجة  مادعت  اإذا  اإليه  ي�ستند  حتى  العثمانى  بال�سلطان  عالقاته  اخلديو  وثق  ولقد 

ال�سيطرة الإجنليزية، وحتى ل تتفق الدولة العثمانية مع اجنلرتا �سده. ومن ناحية اأخرى اأخذ يتقرب 

 )٭(  ا�سرتط ال�سلطان العثمانى للموافقة على تولية عبا�س احلكم اأن تتخلى م�سر عن العقبة )على البحر الأحمر( 

املحمل  لتاأمني طريق  اإ�سماعيل وذلك  مل�سر فى عهد  واأعارتها تركيا  لولية احلجاز  تابعة  الأ�سل  لرتكيا، وكانت فى 

واحلجاز الذى ياأخذ طريق الرب، وقد قبل اخلديو ذلك ومن ثم �سدر فرمان التولية.
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اإىل ال�سعب فاأفرج عن بع�س م�سجونى الثورة العرابية، وعني بع�سهم فى وظائف خارج اجلي�س، واأعاد 

اإليهم نيا�سينهم التى ُجردوا منها وعفا عن عبداهلل الندمي خطيب الثورة العرابية و�سمح له مبزاولة 

ن�ساطه علنا. وقد كان خمتفًيا هارًبا من ال�سلطات.

املقاومة  روح  الحتالل،  �سد  البداية  فى  املت�سددة  الثانى  حلمى  عبا�س  مواقف  �سجعت  ولقد 

واملعار�سة لدى امل�سريني، فبداأ جمل�س �سورى القوانني يهتم بالأمور ال�سيا�سية وكان ممنوًعا من مناق�ستها 

لأن املجل�س فى عرف ال�سيا�سة الجنليزية كان �سورًيا فقط. فطالب املجل�س مبناق�سة امليزانية، وطالب 

فى  الأجانب  تعيني  عن  والتوقف  العقارية،  الديون  م�سكلة  بحل  وطالب  لل�سرائب،  جديد  نظام  بو�سع 

الوظائف العليا.

جفت  قد  كانت  التى  املقاومة  دماء  عروقهم  فى  وجرت  اخلديو،  مبواقف  امل�سريون  تاأثر  ولقد 

الروح  منذ الحتالل، فطوال ع�سر �سنوات من الحتالل )1882م-1892م( حتت حكم توفيق خمدت 

الوطنية، ول يذكر فى هذا اإل قيام جمعية �سرية »جمعية النتقام« وكانت تهدف اإىل حترير الوطن 

باغتيال الجنليز لكن ما لبث اأن ق�سى على اأفرادها فى وقت ق�سري )يونية 1883م(، كما تاأ�س�ست جريدة 

تاأ�س�ست  كما  الحتالل  ملهاجمة  عبده  حممد  وال�سيخ  الأفغانى  الدين  جمال  يد  على  الوثقي«  »العروة 

جريدة »املوؤيد« )1889م( فى اإطار اجلامعة الإ�سالمية.

وان�سغل  املقاومة  ثوب  وخلعت  تفرقت  قد  م�سر  فى  البارزة  ال�سخ�سيات  كانت  اأخرى  ناحية  ومن 

بع�سها بالوظائف احلكومية، وان�سرف البع�س اإىل الأعمال اخلا�سة فى املحاماة والزراعة والتجارة بل 

اأن البع�س �سانع الإجنليز.

●  م�صطفى كامل :

املناخ  اأن  اإل  �سيا�سًيا  الوطنية  احلركة  توقف  رغم 

الثقافى )والفكري( العام �ساعد على منو الروح الوطنية 

وبلورة املـواقـف ال�سيا�ســـية فـقــد انت�سرت �سحافة الراأى 

التى كانت تزخر باملقالت والدرا�سات من كل نوع، وبداأت 

�سيا�سة البعثات من اأيام اإ�سماعيل توؤتى ثمارها حيث عاد 

املبعوثون يفر�سون وجودهم على �ساحـة احلياة الفـكـرية 

التى  الأوربية  احلياة  بطبيعة  تاأثروا  وقد  والثـقـافية 

نيابية  حياة  ظل  فى  الراأى  حرية  حيث  مـن  عليها  اأطلـوا 

د�ستورية كانوا يتطلعون اإليها فى بالدهم املحتلة.

وقد وجد هوؤلء طريقهم اإىل ال�سالونات الفكرية واملنتديات الأدبية التى انت�سرت فى م�سر. 

تخرج م�سطفى كامل فى مدر�سة احلقوق 

الكتابة  مدر�سة  لأنها  والفرن�سية،  امل�سرية 

واخلطابة ومعرفة حقوق الأفراد والأمم على 

اأحد خطاباته فى عام 1894م،  حد قوله فى 

ولكنه مل يرتافع فى اأية ق�سية مدنية، ووهب 

اأن  وقبل  م�سر،  ا�ستقالل  ق�سية  خلدمة  نف�سه 

يتخرج بعام كان قد ان�سم ل�سالون لطيف �سليم 

با�سا.

معلومة اإثرائية
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الوطنية  احلركة  لنتعا�س  منا�سبا  املناخ  هذا  كان 

بزعامة م�سطفى كامل حيث ن�سق اأفكاره مع اخلديو عبا�س 

بني  حدث  كما  بينهما  تناق�س  ليقع  حتي  معه  وتفاهم 

عرابى واخلديو توفيق.

لتبعية  نظًرا  العثمانى  ال�سلطان  مع  حركته  ن�سق  كما 

ال�سلطان  على  اقرتح  اخل�سو�س  هذا  وفى  لرتكيا،  م�سر 

عن  العثمانى  اجلي�س  جالء  على  يوافق  اأن  )1897م( 

ا  اأي�سً وراأى  م�سر.  عن  الجنليز  جالء  مقابل  اليونان  بالد 

ال�ستفادة من اعرتا�س فرن�سا على بقاء اجنلرتا فى م�سر 

فات�سل بال�سيا�سيني واملثقفني وال�سحفيني الفرن�سيني وعقد 

اآدم  جولييت  مدام  مقدمتهم  وفى  �سخ�سية  عالقات  معهم 

الأديبة ال�سيا�سية. و�سافر اأكرث من مرة اإىل فرن�سا وغريها 

من مدن اأوربا يكتب فى �سحفها ويخطب فى الجتماعات العامة من اأجل املطالبة بجالء الجنليز عن 

م�سر.

●  تر�جع �خلديو عبا�ص :

اإىل  والتودد  الحتالل،  جتاه  الت�سدد  �سيا�سة  عن  يرتاجع  اخلديو  جعل  ما  حدث  الأثناء  تلك  فى 

اجنلرتا، ومن ثم جتاهل احلركة الوطنية ونق�سد بهذا حادثة فا�سودة )1898م( وتتلخ�س هذه احلادثة 

اجلي�س  خروج  بعد  اإفريقيا  و�سرق  ال�سودان  جنوب  مناطق  اقت�سمت  واإيطاليا  وفرن�سا  اجنلرتا  اأن  فى 

 وفى اإطار ال�سباق ال�ستعمارى لإفريقيا، وعلى 
)٭(

امل�سرى من ال�سودان )1884م( فى اأعقاب الثورة املهدية

هذا احتلت اجنلرتا اأوغندة ومنطقة البحريات ال�ستوائية واجلزء اجلنوبى من مديرية خط ال�ستواء 

امل�سرية ومديريتى زيلع وبربرة واحتلت اإيطاليا م�سوع واأريرتيا والراأ�س الأخ�سر )جرد فوي( واحتلت 

فرن�سا تاجورة وجيبوتي.

غري اأن فرن�سا اعـتـزمت �سـد توغـل تـيار ال�سـتعـمـار الإجنلـيزى فى قـلـب اأفريقـيا فاأر�سلت حمـلـة 

1898م(،  )يولية  فى  و�سلت  ال�سوباط  بنهر  التقائه  قرب  الأبي�س  النيل  اأعاىل  فى  فا�سودة  لحتالل 

ا م�سرية، ومن ثم اأر�سلت حملة  واحتجت اجنلرتا با�سم م�سر على احتالل فرن�سا لفا�سودة باعتبارها اأر�سً

ع�سكرية هى الأخرى لفا�سودة و�سلت فى )�سبتمرب 1898م( ولكن انتهى الأمر عند حد املواجهة غري 

م�سر  فى  امل�سرية   ال�سالونات  انت�سرت 

خالل الربع الأخري من القرن التا�سع ع�سر مثل 

: �سالون لطيف �سليم با�سا )1893م( الذى كان 

يحمل اأفكار العرابيني واملنتدى الأفغانى الذى 

كان اأكرث املنتديات تاأثرًيا فى احلياة الفكرية 

بع�س  ظهرت  اأح�سانه  وفى  ال�سيا�سي،  والعمل 

البكرى  ال�سيد  ومنتدى  العامة،  ال�سخ�سيات 

والثقافة  لالأدب  با�سا  تيمور  اأحمد  و�سالون 

مثل  ال�سهريات  ال�سيدات  و�سالونات  والفن 

�سالون عائ�سة التيمورية، و�سالون نازىل هامن 

فا�سل، و�سالون الأمرية الك�سندرة.

معلومة اإثرائية

 )٭( وجد الإجنليز فى الثورة التى قام بها حممد اأحمد امللقب باملهدى فر�سة لتحقيق �سيا�ستهم فى تفكك الدولة 

امل�سرية فى اإفريقيا وفى النفاذ اإىل قلب اإفريقيا حيث األزمت احلكومة الربيطانية م�سر باجلالء عن ال�سودان.
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امل�سلحة وان�سحبت القوات الفرن�سية من فا�سودة بعد ات�سالت دبلوما�سية بني الدولتني فى )دي�سمرب 

1898م(.

امل�ساألة  باب  لفتح  فا�سودة  احتالل  على  اأقدمت  فرن�سا  اأن  يعتقدون  الوطنيون  ومعه  اخلــديو  كــان 

امل�سرية واإجـبـار اجنـلـرتا عـلى مـنـاق�سة مو�سوع اجلالء عن م�سر فلما تراجعت فرن�سا وعادت قواتها 

دون �سـدام، دب الـياأ�س فـى الـنـفـو�س، وكان اخلديو عبا�س اأول املنهزمني، وبداأ يعيد ترتيب ح�ساباته 

ال�سيا�سـية، ويركـن اإلـى اأ�سلوب م�ساملة �سلطات الحتالل حتى لقد زار لندن عام 1900م.

اأول مـظاهر امل�ساملة توقيع اتفاقية احلكم الثنائى لل�سودان بني م�سر واجنلرتا فى )يناير  وكانت 

اأو  فرن�سا  مواجهة  ت�ستطيع  حتى  فا�سودة  اأعقاب  فى  عدته  لالأمر  رتبت  قد  اجنلرتا  وكانت  1899م(، 

غريها من الدول با�سمها مبا�سرة باعتبارها �سريكة مل�سر فى حكم ال�سودان.

وقد انتهت �سيا�سة املهادنة وامل�ساملة هذه اإىل ما عرف ب�سيا�سة الوفاق بني عبا�س وجور�ست املعتمد 

الربيطانى الذى خلف كرومر )1907م-1911م(.

اأما م�سطفى كامل فقد اأدرك بعد حادثة فا�سودة ا�ستحالة العتماد على اخلديو عبا�س فى مناوئة 

الإجنليز وحتقيق اجلالء. وعلى حني دب الياأ�س فى نفو�س الكثريين مل يياأ�س م�سطفى كامل وهو �ساحب 

القول املاأثور: »ل ياأ�س مع احلياة ول حياة مع الياأ�س«، وبداأ فى تكثيف ن�ساطه من اأجل اإيقاظ الوعى 

التعاون معه وال�ست�سالم له.  النا�س بخطورة الحتالل، وجرمية  العواطف الوطنية وتب�سري  وتنمية 

وعلى هذا قام بتاأ�سي�س جريدة »اللواء« )1900م( لتنطق با�سم اجلالء ودعا اإىل و�سع الد�ستور، واعتمد 

اأكرث على الدولة العثمانية ملواجهة الإجنليز فى اإطار حركة اجلامعة الإ�سالمية، وحتقيًقا لذلك اأ�سدر 

جريدة اأ�سبوعية با�سم »العامل الإ�سالمي« فى )1905م(.

وجنح م�سطفى كامل باأ�سلوب املحاماة فى تنبيه ال�سمري العام اإىل حق م�سر فى ال�ستقالل وجالء 

ال�سورية  ال�سلطة  بني  الوفاق  و�سيا�سة  الدولية،  امل�سرتكة  امل�سالح  �سيا�سة  لكن  الجنليزية،  القوات 

)اخلديو( وال�سلطة الفعلية )الإجنليز(، اأدت اإىل تغييب ال�سمري وتك�سري الوعي.

●  �لوفاق �لإجنليزى - �لفرن�صى 1904م وتاأثريه :

كانت فا�سودة مقدمة ل�سيا�سة من الوفاق بني اجنلرتا وفرن�سا بدياًل عن املواجهة امل�سلحة، والتحـالـف 

معـا �سد قوة اأملانيا املتنامية، وكان ملك اجنلرتا وراء هذه ال�سيا�سة، حيث قام بزيارة لباري�س )1903م(، 

اإبريل 1904م، وقد مت هذا  اإبرام ما يعرف بالوفاق الودى فى  اإىل  الـدولتـني  وانـتهـت املفـاو�سـات بـني 

الوفاق فى اإطار حتالف اجنلرتا ورو�سيا �سد حتالف اأملانيا والنم�سا واإيطاليا، وكانت فرن�سا ت�سعى لب�سط 

اأن احتلت اجلزائر من قبل )1830م( وتون�س )1881م(، وكانت  �سيطرتها على مراك�س )املغرب( بعد 

اجنلرتا تعار�س مد نفوذ فرن�سا اإىل مراك�س مثلما كانت فرن�سا تعار�س بقاء اجنلرتا فى م�سر.
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وعلى هذا جاء الوفاق الودى ليعلن عن نية اجنلرتا عدم تغيري احلالة ال�سيا�سية فى م�سر، مبعنى اأن 

)تطلق اإجنلرتا يد فرن�سا فى مراك�س مقابل اأن تطلق فرن�سا يد اجنلرتا فى م�سر(

وعند ذلك اطماأنت اجنلرتا لعدم املعار�سة الدولية لها وا�ستدت �سلطات الحتالل فى الت�سييق على 

الوطنيني ومواجهتهم ب�سدة وق�سوة فنجد اأن كرومر يطعن امل�سريني بعدم الكفاية للحكم الذاتي، وعندما 

 )يونية 1906م( كانت الأحكام �سديدة وقا�سية ل تتنا�سب مع احلادثة لكن 
)٭(

وقعت حادثة دن�سواى 

كان املق�سود اإخماد �سوت الوطنيني اإىل الأبد.

وقد ا�ستغل م�سطفى كامل احلادثة فى التنديد بالحتالل فى كل من م�سر واأوربا واأدركت احلكومة 

)اإبريل 1907م(  ب�سحب كرومر من م�سر  اإدارتها فى م�سر، فقامت  له  ما تتعر�س  الجنليزية �سعوبة 

اإليه  اأدى اإىل ا�ستداد �ساعد احلركة الوطنية على عك�س ما كان يرمى  اأن املوقف  لتهدئة املوقف، غري 

الحتالل. وقد اأدرك م�سطفى كامل �سرورة تنظيم اجلهود الوطنية بعد احلادث فاأن�ساأ نادى املدار�س 

جريدة  من  وفرن�سية  اإجنليزية  طبعتني  قبل  من  واأ�سدر  1907م(،  )دي�سمرب  الوطنى  واحلزب  العليا، 

اللواء للقارئ الأوربي.

●  حممد فريد ووفاق �خلديو عبا�ص و�لإجنليز :

بعد حادثة دن�سواى توفى م�سطفى كامل فى )فرباير 

الوطنى حممد فريد.  1908م( وخلفه فى زعامة احلزب 

امل�ساألة  اإزاء  الفرن�سى   - الوفاق الإجنليزى  �سيا�سة  وكانت 

امل�سرية قد ن�سجت، ومن ناحية اأخرى كان اخلديو عبا�س 

اأو�ساعه  ترتيب  اإىل  وجلاأ  اجنلرتا،  معاداة  بعدم  اآمن  قد 

مع الحتالل، وتنكر للحركة الوطنية، وبداأ ذلك بو�سوح 

بريطانى  كمعتمد  لكرومر  خلفا  جور�ست  جاء  عندما 

اختلفت  الوفاق  �سيا�سة  اإطار  وفى  )1907م-1911م(. 

الرقابة  تخفيف  حيث  من  كرومر  عن  جور�ست  �سيا�سة 

النظار،  جمل�س  �سلطات  وتو�سيع  اخلديو،  ت�سرفات  على 

املنوفية،  قرى  من  دن�سواى  قرية  فى  احلمام  ل�سيد  برحلة  اإجنليز  �سباط  قيام  فى  دن�سواى  حادثة  تتلخ�س  )٭(   

وهناك �سرخ اأحد الفالحني حمذرًا بعدم اإطالق النار على احلمام حتى ل يحرتق جرن القمح، وكان الوقت وقت ح�ساد 

املح�سول، ومل يعباأ ال�سباط الذين وا�سلوا اإطالق الر�سا�س فاأخطاأت احلمام، وقتلت امراأة، هاج الأهاىل على ال�سباط 

وطاردوهم ومات اأحدهم من �سربة �سم�س. لكن الإدارة الربيطانية انتقمت اأ�سد  النتقام واأحالت 52 متهما للمحاكمة 

اأربعة ومعاقبة اثنى ع�سر بالأ�سغال ال�ساقة ملدد  ف�ساًل عن حماكمة �سبعة غيابيًا وانتهت املحاكمة ال�سورية ب�سنق 

متفاوتة، وجلد خم�سة.

جور�ست  مع  متفاهمًا  عبا�س  اخلديو  كان 

عندما  وذلك  بريطانيًا،  معتمدًا  يكون  اأن  قبل 

كان جور�ست م�ست�سارًا ماليًا للحكومة امل�سرية، 

اأمـالك  ي�سـرتى  اأن  للخديو  �سمح  اأنه  اإذ 

)1903م(،  زهيد  بثمن  مريوط  فى  احلكومة 

على  اأخرى  بو�سائل  الإثراء  على  عاونه  كما 

ح�ساب احلكومة، مقابل اأن يوافق اخلديو على 

منح امتياز خطوط ال�سكك احلديدية ل�سركة 

اجنليزية )1904م( وبع�س امل�سالح الأخري.

معلومة اإثرائية
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ومت�سري  ما،  حد  اإىل  بالدهم  �سئون  اإدارة  فى  امل�سريني  يد  واإطالق 

زاد  نف�سه  الـوقت  وفـى  اجللنزة.  �سيا�سة  واإيقاف  تدريجًيا،  الإدارة 

املناخ  العداء �سريًحا، وفى ذلك  واأ�سبح  الوطنيني عن اخلديو،  تباعد 

قاد حممد فريد احلزب الوطنى حيث عمل على تو�سيع دائرته، بحيث 

ل تقت�سر ع�سويته على املثقفني من اأبناء املدن، بل اإنه عمل على �سم 

النقابات العمالية اإىل احلزب.

كان حممد فريد قد اأ�سهم فى تكوين نقابة عمال ال�سنائع اليدوية )1909م(. كما عمل على تثقيف 

عامة ال�سعب وتعليمهم فى مدار�س ليلية.

فى تلك الأثناء مات جور�ست وخلفه كت�سرن )1911م(. وقد اأعاد كت�سرن �سيا�سة القب�سة احلديدية 

اأن كتب  الوطنيني، وحدث  �سيا�سة مطاردة  اأخري، وعادت  �سيا�سة اجللنزة مرة  املطلق، فعادت  واحلكم 

واأخذت  حماكمته،  فتقررت  الغاياتى  على  لل�سيخ  »وطنيتي«  بعنوان  �سعر  لديوان  مقدمة  فريد  حممد 

اآثر  وهنا  1912م  عام  مطلع  فى  اأخرى  مرة  اعتقاله  قررت  حتى  ن�ساطه  تتعقب  الجنليزية  ال�سلطات 

اأن يرتك م�سر اختياًرا فى )مار�س 1912م( ليوا�سل ن�ساله �سد الحتالل الربيطانى فى  حممد فريد 

املحافل الأوربية اإىل اأن مات فى ) 1919م( باأملانيا.

●  �لأحـز�ب �ل�صيا�صية �لأخـرى :

مل يكن احلزب الوطنى وحده فى ميدان الن�سال �سد 

واأو�سحها  �سوتًا  اأعالها  كان  واإن  الربيطانى  الحتالل 

ن�ساأ  بع�سها  اأخرى  اأحزاب  هناك  كانت  ولكن  موقفًا، 

اأح�سان  فى  ن�ساأ  الآخر  وبع�سها  الحتالل  اأح�سان  فى 

الأحزاب  ن�ساأة  عام  1907م  عام  ويعترب  اخلديوية. 

ال�سيا�سية فى م�سر،  وكانت كل تلك الأحزاب تنا�سل �سد 

النيابية  واحلياة  والد�ستور  باجلالء  وتطالب  الجنليز 

احلقيقية، لكن كال منها بالكيفية التى كان يرى اأنها منا�سبة 

وملا يعرب عنه من م�سالح وقوى �سيا�سية، وقد ا�ستمر احلال 

اأن قامت احلرب العاملية الأوىل  كذلك بني مد وجزر اإىل 

)1914م( حيث اأخذت الأمور جمرى اآخر.

اجللنزة  ب�سيا�سة  يق�سد 

فى  احلياة   مظاهر  كل  �سبغ 

م�سر بال�سبغة الإجنليزية.

معلومة اإثرائية

ن�صاأة �لأحز�ب �ل�صيا�صية فى م�صر

الأحزاب  من  املزيد  هناك  كان 

ال�سيا�سيةالتى ن�ساأت فى م�سرمنذ عام 1907م 

مثل : حزب الإ�سالح على املبادئ الد�ستورية 

قام  الذى  يو�سف(  على  ال�سيخ  )وموؤ�س�سه 

بك  )حممد  الأحرار  وحزب  اخلديو،  بتاأييد 

واحلزب  الحتالل،  اأح�سان  فى  ون�ساأ  وحيد( 

يوؤيد  الذى  راغب(  بك  )اإدري�س  الد�ستورى 

ال�سلطتني ال�سورية والفعلية، وحزب النـبالء 

عن  يعرب  كان  الذى  زاده(  حلمى  )ح�سـن 

ال�سرك�سية،  التـركية  للعنا�سر  ال�سيادة  عودة 

وحزب  اأخنوخ(،  )لوي�س  امل�سرى  واحلزب 

عن  يعرب  كان  الذى  ال�سيد(  )لطفى  الأمة 

�سعار  و�ساحب  الزراعيني  املالك  كبار  م�سـالح 

اأخريًا احلزب اجلمهورى  للم�سريني، ثم  م�سر 

)حممد غامن(.

معلومة اإثرائية
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�ل�صتقالل  فى  م�صر  حق  �إىل  �لعاملى  �ل�صمري  تنبيه  فى  كامل  م�صطفى  �لزعيم  »جنح   )1(

وجالء �لقو�ت �لجنليزية �إل �أن �صيا�صة �مل�صالح �مل�صرتكة �لدولية وغريها �أدى �إىل تغييب 

�ل�صمري وتغلب �مل�صالح �ل�صتعمارية«. على �صوء هذه �لعبارة و�صح :

) اأ ( كفاح م�سطفى كامل �سد الحتالل.

)ب( موقف اخلديو عبا�س حلمى الثانى من م�سطفى كامل واحلركة الوطنية.

)جـ( اأثر �سيا�سة الوفاق الودى على م�سر والكفاح الوطني.

)2( »ت�صببت �لأزمة �ملالية و�صوء نظام �حلكم فى تذمر �مل�صريني و�عرت��صهم على �صيا�صة 

�خلديو توفيق وريا�ص با�صا«. على �صوء هذه �لعبارة و�صح ما ياأتي:

) اأ ( ال�سيا�سة التى اتبعها ريا�س با�سا واخلديو جتاه امل�سريني.

)ب( موقف طبقات ال�سعب امل�سرى من ا�ستبداد اخلديو وريا�س با�سا.

)جـ( اأحوال م�سر القت�سادية فى عهد اخلديو توفيق.

خ�صوع  ب�صبب  �حلكم  نظام  �صد  �لعام  �لتذمر  من  حالة  ن�صوب  �إىل  �ملالية  �لأزمة  »�أدت   )3(

�خلديو و�لوز�رة لنفوذ �لأجانب«. على �صوء هذه �لعبارة و�صح.......

) اأ ( مظاهر تذمر فئات امل�سريني �سد نظام احلكم .

)ب( �سيا�سة ريا�س با�سا و�سريف با�سا جتاه امل�سريني.

�إ�صماعيل وباًل على م�صر«  )4( »كانت �صيا�صة �لقرت��ص �لتى بد�أها �صعيد وز�دت فى عهد 

على �صوء هذه �لعبارة و�صح ما يلى ............

) اأ (  دور كل منهما فى ال�ستدانة من اخلارج.

)ب( الأ�سباب التى دفعت كال منهما اإىل اتباع هذه ال�سيا�سة.

)جـ(  ال�سبب املبا�سر وراء التدخل الأوربى  فى م�سر.

) د ( مظاهر التدخل الأوربى  فى م�سر ب�سبب الديون.

ومز�يا  �صلطات  لتقييد  1879م(  عام  )�أغ�صط�ص  فى  فرماًنا  �لعثمانى  �ل�صلطان  �أ�صدر   )5(

�خلديو على �صوء هذه �لعبارة ��صتعر�ص ما ياأتى:

) اأ ( اأهم اأحكام هذا الفرمان.

)ب( موقف اجنلرتا وفرن�سا من هذا الفرمان.

)جـ( موقف اخلديو من هذا الفرمان.

�أ�صئلة �لف�صل �لثالث
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)6( لو �أنك كنت تعي�ص فى ع�صر �خلديو توفيق وجه ر�صالة �إىل �ل�صخ�صيات �لآتية بحيث ل 

تزيد كل ر�صالة على ع�صرة �أ�صطر:

) اأ ( اخلديو توفيق.                          )ب( ريا�س با�سا.

)جـ( �سريف با�سا.                             ) د ( اأحمـد عرابي.

�لحتالل  حتت  و�أو�صاعـه  علـى  حمـمـد  عهد  فى  مـ�صر  فـى  �لتعـليم  �أو�صـاع  بـني  قارن   )7(

�لجنليزى فى �جلدول �لتاىل :

اأو�ساع التعليم حتت الحتالل الجنليزياأو�ساع التعليم فى عهد حممد علي

حلمى  عبا�ص  و�خلديو  توفيق  �خلديو  �صيا�صة  بني  �لتاىل  �جلدول  خــالل  مــن  قــارن   )8(

�لثانى جتاه كل من:

) اأ ( الجنليز.                  )ب( القوى الوطنية.

�سيا�سة اخلديو عبا�س�سيا�سة اخلديو توفيقاأوجه املقارنه

جتاه الإجنليز

جتاه القوى الوطنية

)9( بـم تف�صـر...؟

) اأ ( ف�سل الثورة العرابية.                 

)ب( وقوع اأزمات بني عبا�س حلمى الثانى والإجنليز.

)جـ( تدهور ال�سناعات امل�سرية فى ظل الحتالل الإجنليزي.

)10( ماذ� يحدث �إذ� مل.....؟

) اأ ( يتم عقد الوفاق الودى عام 1904م.

)ب( يغري عبا�س حلمى موقفه املت�سدد جتاه الحتالل.
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الحظ اخلريطة التالية وتعرف قوى ا�ستعمار البالد العربية 

اندالع  حتى  الع�شرين  القرن  ومطلع  ع�شر  التا�شع  القرن  خالل 

احلرب العاملية االأوىل :

يكون  الف�صل  هذا  نهاية  يتوقع 

الطالب قادرا على اأن:

■ يتعرف الأو�صاع ال�صيا�صية 
والقت�صادية والجتماعية فى البالد 

العربية خالل القرن التا�صع ع�صر. 

فى  الفرن�صى  التو�صع  اأ�صباب  يف�صر   ■
�صمال اأفريقيا.

ال�صتعمار  واأ�صاليب  طرق  ■ي�صتنتج 
ال�صيا�صى الأوربى لل�صمال الإفريقي.

■ يحدد على خريطة الوطن العربى 
ال�صتعمارى  التو�صع  مناطق  ال�صماء 

فى القرن الـ »19«. 

فى  �صاعدت  التى  العوامل  يحلل   ■
جناح اإجنلرتا فى فر�ض �صيطرتها على 

اخلليج العربي.

التى  ال�صيا�صة  فى  راأيه  يبدى   ■
املغرب  بالد  فى  فرن�صا  انتهجتها 

العربي.

الق�صايا املت�صمنة 

 حقوق الإن�صان

 الت�صامح والرتبية من اأجل 

ال�صالم.

 القانون الدوىل الإن�صاين.

التو�صع ال�صتعمارى فى البالد العربيةالف�صل الرابع

ا�شتعمار البالد العربية خالل القرن التا�شع ع�شر

الخليج وجنوب الجزيرة 

العربية 1820م /1899م

ا�ستعمار فرن�سا 

للجزائر1830م

 ا�ستعمار فرن�سا

لتون�س1881م

الحماية الفرن�سية 

على مراك�س 

)للمغرب( 1912م

اال�شتعمار االيطالى 

فى ليبيا1911م

عندما خ�شعت م�شر لالحتالل الربيطانى فى �شبتمرب 1882م 

قد  اأخرى  عربية  بالد  هناك  كانت  1884م،  فى  ال�شودان  وتلتها 

التا�شع  القرن  مطلع  منذ  وفرن�شا  اجنلرتا  �شيطرة  حتت  وقعت 

�شيف  فى  االأوىل  العاملية  احلرب  اندلعت  عندما  اأنه  بحيث  ع�شر 

عام 1914م كانت جميع البالد العربية من املحيط اإىل اخلليج فى 

ا  قب�شة اال�شتعمار فيما عدا قلب اجلزيرة العربية واحلجاز، واأي�شً

بالد �شوريا الكربى والعراق التى كانت ال تزال واليات حتت احلكم 

العثمانى املبا�شر.
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1- اخلليج وجنوب اجلزيرة العربية 1820م-1899م:

لفتت احلملة الفرن�شية على م�شر وال�شام فى اآواخر القرن الثامن اأنظار اإجنلرتا اإىل اأهمية م�شر 

ال�شلطان  تعهد  1798م(  اأكتوبر  )فى  عمان  �شلطان  مع  معاهدة  بعقد  فاأ�شرعت  العربى  امل�شرق  وبالد 

مبقت�شاها بعدم ال�شماح باإن�شاء وكالة فرن�شية اأو هولندية فى بالده وطرد جميع رعايا فرن�شا منها، مع 

وجود حامية ع�شكرية بريطانية. 

كما اأ�شرعت اجنلرتا باحتالل جزيرة برمي فى مدخل البحر االأحمر عند باب املندب )مايو 1799م( 

لقطع الطريق على الفرن�شيني اإذا ما فكروا فى املرور من البحر االأحمر اإىل الهند اأهم امل�شتعمرات االإجنليزية 

اآنذاك. وبعد خروج الفرن�شيني من م�شر )1801م( تركت اإجنلرتا هذه اجلزيرة وعقدت اتفاقية مع �شلطان 

حلج وعدن فى 1802م تق�شى ببقاء حامية ع�شكرية بريطانية هناك لتاأمني الطريق اإىل الهند.

غري اأن اإجنلرتا التى كانت تراقب املالحة فى املحيط الهندى وبحر العرب لتاأمني موا�شالتها اإىل 

الهند فوجئت بظهور حممد على با�شا واىل م�شر على راأ�س اخلليج من جهة ال�شمال بعد اأن ق�شى على 

الدولة ال�شعودية االأوىل فى 1818م، وكانت هذه الدولة قد قامت ا�شتناًدا على اأفكار حممد بن عبد 

الوهاب )الوهابية(، فاأخذت اإجنلرتا تت�شكك فى حممد على وما اإذا كانت لديه م�شروعات للتو�شع فى 

اخلليج مما يهدد م�شاحلها هناك.

خريطة )10( تدفق قوى اال�شتعمار على العامل العربى فى القرن التا�شع ع�شر
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 وعلى هذا اأقدمت اإجنلرتا على تدعيم نفوذها على كل اإمارات اخلليج حت�شًبا الأى نتائج قد حتدث 

من وراء وجود حممد على با�شا هناك. فر�شت بريطانيا فى )يناير 1820م( اتفاقيات على كل �شيوخ 

التى  الرقيق  جتارة  وحترمي  القر�شنة  حترمي  على  ن�شت  العامة  ال�شلح  معاهدة  با�شم  اخلليج  اإمارات 

تقوم بها �شلطنة عمان.

 وقد جتددت هذه املعاهدة على مدى ال�شنوات التالية مبا �شمح فى النهاية بقيام بريطانيا بدور 

التحكيم فى املنازعات التى حتدث بني ال�شيوخ. 

واأخذت هذه املعاهدات �شكل احلماية الربيطانية للمنطقة اأهمها اتفاقية حماية مع �شلطان م�شقط 

)1891م( ومع اأمري الكويت )1899م(.

وفى عام 1837م و�شل حممد على با�شا اإىل اليمن با�شم ال�شلطان العثمانى وهنا خ�شيت بريطانيا 

من وجوده فاأ�شرعت باحتالل عدن )يناير 1839م(، وعقدت اتفاقية بني الطرفني تعهد فيها �شلطان 

حلج بتاأمني الطرق ومراقبة اأتباعه ومنعهم من مقاومة االإجنليز.

2- ا�صتعمار فرن�صا للجزائر 1830م:

كانت فرن�شا حتتفظ بعالقات طيبة مع اجلزائر نظًرا الأنها كانت ت�شتورد القمح من اجلزائر ب�شبب 

احل�شار االقت�شادى الذى كانت بريطانيا تفر�شه على فرن�شا اأثناء معارك الثورة الفرن�شية �شد ممالك 

اأوربا. ومل تكن فرن�شا تدفع ثمن هذا القمح فوًرا واإمنا كانت تاأخذه على �شبيل االقرتا�س وكانت مدينة 

للجزائر مببالغ كبرية.

ابتداء من عام 1800م لكن فرن�شا كانت متاطل  بال�شداد   ثم بداأ حكام اجلزائر يطالبون فرن�شا 

فى ت�شديد ما عليها. ثم تاألفت جلنة مالية فى باري�س خف�شت الديون من 24 مليون فرنك اإىل �شبعة 

مليون فرنك فقط، ومت اإبالغ حاكم اجلزائر )اأغ�شط�س 1826م( باإن اإجراءات ال�شداد �شوف تاأخذ وقًتا 

طوياًل.

املتو�شط  البحر  فى  روما  بابا  و�شفن  اجلزائرية  ال�شفن  بني  ا�شتباكات  حدثت  االأثناء  تلك  وفى 

اأعمال القر�شنة املتبادلة بني �شعوب �شاطئى البحر، فاغتنمت فرن�شا الفر�شة للمماطلة فى  اإطار  فى 

ال�شداد، بل ومطالبة اجلزائر بالتعوي�س عن �شفن البابا.

  واأ�شرعت فرن�شا بتحريك �شفن حربية حل�شار �شاطيء اجلزائر وا�شتمر احل�شار اأكرث من �شنتني 

واإعادة  البحرية،  القر�شنة  ممار�شة  عن  بالتوقف  اجلزائريني  وطالبت  1830م(  اأوائل   - )1827م 

والتنازل عن  بالرعاية فى اجلزائر،  االأوىل  الدولة  لفرن�شا بحق  البابا، واالعرتاف  �شفن  من  اأخذ  ما 

الديون.

وكان من الطبيعى اأن يرف�س حاكم اجلزائر هذه املطالب فما كان من حكومة فرن�شا اإال اأن اأ�شدرت 
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بعد   1830م  يونيه  فى  ذلك  ومت  البالد  باحتالل  اجلزائر  يحا�شر  الذى  الفرن�شى  لالأ�شطول  اأوامرها 

مقاومة �شديدة، ومل تتحرك الدولة العثمانية لن�شرة اجلزائر.

بعد ذلك بعدة �شنوات، نظم االأمري عبد القادر اجلزائرى املقاومة و�شكل اإدارة عا�شمتها )ب�شكرة(، 

فى  مي�شيل«  »دى  اتفاقية  فعقدوا  مرة  من  اأكرث  معه  تفاهم  اإىل  التو�شـــل  اإلــى  الفرن�شــيون  وا�شطــر 

1834م، وفيها اعرتفوا باالأمري حاكًما على و�شط وغرب اجلزائر، ولكن الفرن�شيني اأعادوا تنظيم اأنف�شهم 

وخططهم و�شنوا الهجمات على املقاومة، ولكن دون التو�شل اإىل نتيجة ل�شاحلهم فف�شلوا عقد معاهدة 

)التفنة( فى 1835م، ثم مل يلبثوا اأن نق�شوها باحتاللهم ق�شنطينة فى 1837م.

 ونظًرا الأن دعم �شلطان مراك�س )املغرب( للمقاومة كان عاماًل اأ�شا�شًيا فى �شمودها عمدت فرن�شا 

اإىل ق�شف طنجة ب�شدة، واأدى ذلك اإىل عدم ا�شتمرار مراك�س فى دعم املقاومة خا�شة من حيث حرمان 

االأمري من ا�شتخدام االأرا�شى املراك�شية فى عمليات املقاومة، فكان ذلك عاماًل من عوامل �شعف املقاومة 

ف�شاًل عن تفوق ال�شالح الفرن�شي، فا�شطر االأمري عبد القادر فى نهاية االأمر اإىل اال�شت�شالم فى 1847م، 

ونفى اإىل ال�شام.

مل تلبث اأن قامت ثورات متعددة اأخمدها الفرن�شيون وا�شتمروا فى ا�شتغالل البالد، فقاموا مب�شادرة 

االأرا�شي، ومنح ال�شياع للفرن�شيني، وا�شتولت �شركاتهم اال�شتثمارية على م�شاحات وا�شعة لزراعة الكروم 

الإنتاج اخلمور، وا�شتغلوا مناجم احلديد والفو�شفات والنحا�س والزنك، واأن�شاأوا العديد من امل�شانع ومدوا 

خطوط ال�شكك احلديدية، االأمر الذى جعل اجلزائر مورًدا هاًما من موارد اخلزانة الفرن�شية. و�شجعت 

ال�شلطات الفرن�شية لي�س فقط هجرة الفرن�شيني اليهود وغريهم من االأوربيني اإىل اجلزائر،بل ومنحتهم 

من  االأرا�شى  ي�شادرون  الفرن�شيون  كان  بل  واال�شتثمار،  البقاء  على  لهم  ت�شجيًعا  الفرن�شية  اجلن�شية 

اأ�شحابها ل�شالح )امل�شتوطنني( الذين كانوا يتمتعون باملواطنة الفرن�شية الكاملة، بينما كان امل�شلمون 

يعاملون بالكاد معاملة مواطن من الدرجة الثانية.

3- ا�صتعمار فرن�صا تون�ض 1881م :

كان اال�شتيالء على اجلزائر جزًءا من م�شروع فرن�شى كبري لتكوين اإمرباطورية فرن�شية فى �شمال 

لال�شتعمار  للت�شدى  مقدرة  على  تون�س  بايات  وال  طرابل�س  فى  القرمنلية  االأ�شرة  تكن  ومل  اإفريقيا، 

اأن الدولة العثمانية اتخذت مواقف �شلبية من اال�شتعمار الفرن�شى للجزائر حتى راأت  الفرن�شي، كما 

اإنقاذ تون�س وطرابل�س  ما وراء ذلك، فعملت على  اإىل  الفرن�شية تنطلق  اأن االأطماع  العثمانية  الدولة 

با�شتعادة احلكم املبا�شر عليهما.

وقد جنح ال�شلطان فى 1835م فى طرد االأ�شرة القرمنلية من طرابل�س وحكم البالد حكًما مبا�شًرا، 

وبعث فى 1836م، بقطع بحرية حربية اإىل تون�س، اإال اأن فرن�شا اعرت�شت على هذه املحاولة مدعية 
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اأن لتون�س كياًنا م�شتقاًل، ومن ثم فال يحق لل�شلطان العثمانى التدخل فى �شئونها، وما كان ذلك اإال متهيًدا 

اأطماع دول كربى  نظًرا الأن تون�س كانت حمط  وما كان ذلك بهني على فرن�شا  بتون�س،  النفراد فرن�شا 

اأن حقق  اأخرى ا�شتعمارية مثل اجنلرتا واإيطاليا التى انطلقت نحو بناء اإمرباطورية ا�شتعمارية بعد 

االإيطاليون وحدتهم فى الفرتة بني 1859م، 1870م، وكان من بني مظاهر التناف�س اال�شتعمارى ت�شابق 

هذه الدول الثالث على ك�شب االأعوان داخل االإدارة العليا التون�شية واحل�شول على اأكرب قدر ممكن من 

اال�شتثمارات فى ال�شوق التون�شية.

كانت االإدارة العليا فى تون�س حينذاك متحم�شة للتعاون مع الدول الكربى من اأجل حتديث البالد 

الأمان،  عهد  )1855م-1859م(  حممد  الباى  اأ�شدر  ولذلك  وع�شكرًيا،  وثقافًيا  واقت�شادًيا  �شيا�شًيا 

ومبقت�شاه ت�شاوى املواطنون اأمام القانون، واأ�شدر الباى حممد ال�شادق د�شتورًا فى 1861م، ونفذت فى 

فرن�شية واجنليزية،  �شركات  يد  واملوانئ على  والربق  ال�شكك احلديدية  ملد خطوط  م�شروعات  عهده 

وكانت كلما ح�شلت اإحدى الدول االأجنبية على امتياز من حكومة تون�س ح�شلت الدول الكربى على نف�س 

هذا االمتياز ، وعن هذا الطريق ح�شلت فرن�شا واجنلرتا واإيطاليا على حق امتالك االأرا�شى فى تون�س، 

ومثلما حدث فى م�شر، دفعت تون�س اإىل �شرك القرو�س االأجنبية حتى اأفل�شت، فى وقت ت�شاعدت فيه 

املناف�شات الدولية حول ا�شتعمار الدول الكربى االأوربية للبالد العربية.

فقد حدث اأن اختل التوازن الدوىل اختالاًل خطرًيا من وجهة نظر اجنلرتا وفرن�شا، عندما هزمــت 

رو�شيا الــدولة العثمـانية فــى 1878م وفــر�شــت عـلـى الـــدولة العثمـانية معاهدة »�شان �شتيفانو«، التى 

البلغارية خملب قط لرو�شيا فتعاونا  الدولة  الالزم، وكانت هذه  اأكرب من  بلغارية  اإىل ظهور دولة  اأدت 

على االإجهاز على الدولة العثمانية لت�شبح حتت التوجيه الرو�شي، في�شبح التوازن الدوىل ل�شالح رو�شيا 

ب�شكل حاد وهو اأمر ترف�شه الدول الكربى االأخري، فاأ�شبحت اأوربا على �شفا حرب اأوربية كربى من اأجل 

م�شتقبل الدولة العثمانية اإال اأن ب�شمارك - م�شت�شار الرايخ االأملانى - دعا الدول الكربى املتناف�شة اإىل 

ت�شوية م�شاكلها على مائدة موؤمتر يعقد فى برلني 1878م على ح�شاب الرجل املري�س »الدولة العثمانية« 

العثمانية فى مقابل وعد بالدفاع عنها، فلما  وخالل موؤمتر برلني اقتن�شت اجنلرتا قرب�س من الدولة 

ا�شتـ�شاطت فرن�شا غ�شًبا من ذلك »الغدر« الربيطانى وافقتها اجنلرتا على االنفراد »بتون�س« بينما خرجت 

اأملانيا و»النم�شا - املجر«  اإيطاليا -الطامعة فى تون�س- غا�شبة فان�شمت فى 1882م، اإىل التحالف بني 

بل  الفرن�شية،  امل�شالح  خلدمة  تون�س  ت�شخري  على  الفرن�شيون  عمل  الفرن�شي«.  »الرو�شى  التحالف  �شد 

�شعوا اإىل م�شخ ال�شخ�شية العربية االإ�شالمية لتون�س اإال اأن هذه ال�شخ�شية كانت اأقدر على احلفاظ على 

هويتها فت�شدت للفرن�شيني وتعلقت بالدعوة اإىل اجلامعة االإ�شالمية التى اأطلقها جمال الدين االأفغاين، 

وتبناها ال�شلطان العثمانى عبداحلميد الثاين، وت�شكلت اأحزاب وطنية للن�شال واملطالبة باال�شتقالل.
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4- احلماية الفرن�صية على مراك�ض »املغرب« 1912م :

اال�شتعمارية  االأوربية  الدول  مع  مبا�شرة  مواجهة  فى  احلديث  التاريخ  مطلع  منذ  مراك�س  كانت 

فى  والربتغال  اأ�شبانيا  �شد  م�شريية  معركة  مراك�س  وخا�شت  واأ�شبانيا(،  )الربتغال  دولتى  وخا�شة 

)وادى املخازن( فى 1578م، واأحرز املن�شور ال�شعدى انت�شاًرا اأنقذ به �شمال اإفريقيا، ولكن ظلت �شبتة 

ومليلة حتت ال�شيطرة االأ�شبانية.

 ودقت احل�شارة االأوروبية احلديثة اأبواب مراك�س وفر�شت فرن�شا على �شلطان املغرب فى 1767م، 

معاهدة االمتيازات، ومثلها فعلت الدول الكربى االأخري، وعندما اجتهت مراك�س اإىل التحديث قدمت 

حوادث  فرن�شا  وا�شتغلت  والع�شكرية،  املدنية  املجاالت  فى  التحديث  واأدوات  واخلربات  اخلربة  فرن�شا 

االأرا�شى  داخل  مهمة  مناطق  على  �شيطرتها  وفر�شـت  املغـربـية،  اجلزائرية  احلدود  على  تقع  كانت 

فرن�شا  النفراد  الكربى  الدول  لقبول  متهد  فرن�شا  اأخذت  ثم  وغريها،  بي�شار  كولومب  عند  املراك�شية 

مبراك�س. وحيث اأن اإيطاليا كانت اأكرث الدول معار�شة لفرن�شا من جراء امل�شاألة التون�شية عمدت فرن�شا 

اإر�شائها، وجنحت فى عقد �شفقة معها فى 1902م مبقت�شاها تنفرد فرن�شا مبراك�س »املغرب« فى  اإىل 

اإيطاليا بليبيا )طرابل�س - برقة(، وفعلت فرن�شا نف�س ال�شيء مع اجنلرتا بعقد الوفاق  مقابل انفراد 

الودى فى 1904م، وكذلك مع اأ�شبانيا التى ح�شلت على منطقة )الريف(.

  اأثارت تلك ال�شفقات اأملانيا اإذ كانت تواجه معار�شة �شديدة من جانب اجنلرتا وفرن�شا فى اأكرث من 

مكان، فقد عقدت اجنلرتا اتفاقية مع اآل ال�شباح فى الكويت فى 1899م، منعا للدولة العثمانية، واأملانيا 

من مد خط حديد برلني - بغداد اإىل كاظمة فى الكويت، ولقى امل�شروع العثمانى مبد خط حديدى اإىل 

معـار�شـة،  دومنا  النفوذ  توزعان  وفرن�شا(  )اجنلرتا   - الودى  الوفاق  دولتا  هما  وها  امل�شري،  نف�س  طابا 

بل، ومع ا�شتبعاد املانيا، فاأعلن القي�شر االأملانى وليم الثانى معار�شته لتلك ال�شفقات، واأعلن م�شاندته 

ال�شتقالل مراك�س، وطالب بعقد موؤمتر دوىل للنظر فى امل�شاألة املراك�شية، وجاء هذا على هوى ال�شلطان 

موؤمتر اجلزيرة »1906م«، ولكن تبني خالله اأن اجنلرتا  عبدالعزيز ووافقت الدول الكربى على عقد 

وقفت ب�شالبة بجوار فرن�شا، بينما مل يكن موقف النم�شا من حليفتها اأملانيا على نف�س امل�شتوي، ووجدت 

1907م،  فى  البالد  قواتها  واجتاحت  قوية  املوؤمتر  من  فرن�شا  وخرجت  معزولة،  وحيدة  نف�شها  اأملانيا 

وعزل ال�شلطان عبدالعزيز فى 1908م، وخلفه موالى عبداحلفيظ، وب�شفة عامة تدهورت مكانة اأمري 

املوؤمنني خالل الفرتة التالية. حـاولت اأملانـيا مرة اأخرى اأن حتد من االنطالقة الفرن�شية فى مراك�س 

فاأر�شلت قطعة بحرية حربـية اإلـى اأغادير فى 1911م، ولكن واجهت املانيا مرة اأخرى موقفا �شلبا من 

دولتى الوفاق فاكتفت بتنـازل فرن�شـا لها عن قطعة �شغرية من الكونغو الفرن�شية - وبذلك متكنت فرن�شا 
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من اإعالن »احلماية على مراكـ�س فى 1912م«، ووطدت اأ�شبانيا �شيطرتها على »الريف« وعلى »ال�شحراء 

االأ�شبانية«.. اأما طنـجة - املفـتاح اجلنوبى مل�شيق جبل طارق - فقد اتفقت الدول الكربى على اأن تو�شع 

حتت »اإدارة دولية«، وكانت اجنلرتا �شد انفراد دولة كربى بطنجة حماية مل�شتعمراتها فى جبل طارق 

املفتاح الغربى للبحر املتو�شط.

حممد  االأمري  بـقـيادة  عنيًفا  ع�شكرًيا  �شكاًل  »االأ�شباين«  الريف  فى  الوطنية  املقاومة  اأخذت   

واأ�شبـانيا  فرن�شـا  اال�شتعماريتني  الدولتني  ولكن  الفرتة من 1922م-1926م،  فى  عبدالكرمي اخلطابى 

حتالفتــا �شـد االأمري حتى هزم وا�شت�شلم، ومنذ ذلك احلني ا�شتقر اال�شتعمار االأ�شبانى فى »الريف«.

5 - ال�صتعمار الإيطاىل فى ليبيا 1911م :

كان التو�شع الفرن�شى فى �شمال اأفريقيا - خا�شة منذ موؤمتر برلني 1878م - يثري قلق الدول الكربى 

 اإيطاليا، فلما �شبقت فرن�شا اإىل ا�شتعمار تون�س 
)٭(

خا�شة تلك التى كانت تطمع فى نف�س املنطقة وخا�شة

التى كانت تطمع فيها اإيطاليا ردت االأخرية على ذلك باالن�شمام فى 1882م اإىل احللف االأملانى النم�شاوى 

املعادى لفرن�شا، وفى 1887م، عقدت معاهدة �شمت اإيطاليا واأملانيا والنم�شا وبريطانيا واأ�شبانيا موجهة 

�شد اأى تو�شع جديد فرن�شى فى ليبيا )طرابل�س( اأو مراك�س، واأخذت اإيطاليا تركز جهدها نحو ليبيا. 

فمع اأن ليبيا كانت تفتقر اإىل املغريات اال�شتعمارية اإال اأن اإيطاليا كانت ترى فى �شيطرتها عليها تر�شية 

من  املتبقية  امل�شتعمرة  غري  املنطقة  هى  اأ�شبحت  طرابل�س  اأن  ثم  الدولية،  كرامتها  حتفظ  لها  موؤقتة 

�شمال اإفريقيا الذى تطل عليه اإيطاليا وتكاد تالم�شه فى بع�س املواقع، ثم اإن ليبيا ميكن اأن ت�شكل فى 

امل�شتقبل راأ�س حربة لتو�شعات اإيطالية فى امل�شتقبل.

عملت اإيطاليا على احل�شول على موافقة الدول الكربى الواحدة بعد االأخرى على انفرادها بليبيا، 

رو�شيا تق�شى بعدم معار�شة  اإيطاليا �شفقة مع  واأ�شبانيا وعقدت  فح�شلت فعاًل على موافقة بريطانيا 

اإيطاليا لرو�شيا فى التحكم فى امل�شايق الرتكية )الدردنيل والبو�شفور(.

اإطالق يد  باأن تطلق االأخرية يدها فى مراك�س فى مقابل   وعقدت �شفقة فى 1902م، مع فرن�شا 

اإيطاليا فى ليبيا.

هناك  واأ�ش�شت  اقت�شادًيا،  تتغلغل  فاأخذت  ليبيا،  فى  م�شالح  �شاحبة  تكون  الأن  اإيطاليا  خططت 

»بنكو-دى روما« وزادت من ن�شاط بعثاتها التب�شريية الكاثوليكية، واأقامت املدار�س االإيطالية احلديثة، 

حتى اإذا ما وجدت اإيطاليا فر�شة الإعالن احلرب على الدولة العثمانية فى 1911م، كان لدى االإيطاليني 

)٭( كانت اإيطاليا بعد اأن ا�شتكملت وحدتها ت�شعى اإىل بناء اأمربوطورية ا�شتعمارية، فبداأت ب�شرق اإفريقيا فاأقامت 

اأريرتيا، والثانية فى ال�شومال و�شاعدها على ذلك وقوع م�شر حتت االحتالل الربيطانى  م�شتعمرتني واحدة فى 

وان�شحابها من تلك اجلهات.
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العديد من امل�شروعات فى ليبيا التى يتحدثون عن حقهم فى حمايتها.

القوات  وطدت  اأن  تلبث  ومل  قواتها،  واأنزلت  )�شبتمرب1911م،  فى  اإنذارا  لرتكيا  اإيطاليا  وجهت   

االإيطالية نف�شها على ال�شاحل فى وجه مقاومة عثمانية �شعيفة، نظًرا الأن احلكومة العثمانية كانت 

قد �شحبت جزًءا من قواتها فى ليبيا واأر�شلته اإىل اليمن لقتال اإمامها، وعندما حاولت الدولة العثمانية 

اإقناع االإجنليز بعبور قواتها م�شر اإىل ليبيا رف�س االجنليز ذلك، وكان من الع�شري جًدا على العثمانيني 

االأ�شطول  والأن  طرابل�س  يحا�شر  كان  االإيطاىل  االأ�شطول  الأن  نظًرا  البحر  بطريق  قواتهم  اإر�شال 

ا كان ي�شغط ب�شدة على جزر الدوديكانيز التابعة للدولة العثمانية. االإيطاىل اأي�شً

ال�شاحلية  املدن  �شقوط  اإىل  اأدت  التى  الرئي�شة  العوامل  من  وبرًيا  بحرًيا  االإيطاليني  تفوق  كان   

الغزاة،  العربية  الع�شائر  الواحدة بعد االأخرى )طرابل�س، ودرنة، وبنى غازي(، وقد قاومت  الكربى 

ولكن ما كان با�شتطاعتهم مادًيا اأو ع�شكرًيا ال�شمود.
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)1(  مب تف�صر....؟

) اأ ( ق�شف فرن�شا لطنجة.

)ب( ا�شت�شالم االأمري عبد القادر اجلزائرى عام 1847م.

)جـ( احتالل اجنلرتا جلزيرة برمي عام 1799م.

)د ( �شقوط املدن ال�شاحلية الليبية فى يد اإيطاليا.

�ض2 : ما النتائج التى ترتبت علي...؟

) اأ ( عقد �شلطان عمان معاهدة عام 1798م مع اجنلرتا.

)ب( ظهور حممد على باليمن با�شم ال�شلطان العثماين.

)جـ( احل�شار االقت�شادى الذى فر�شته اجنلرتا على فرن�شا اأثناء معارك الثورة الفرن�شية.

)د ( اال�شتباكات بني ال�شفن اجلزائرية و�شفن بابا روما فى البحر املتو�شط.

)هـ( عقد معاهدة �شان �شتيفانو بني رو�شيا والدولة العثمانية.

)و ( حماوالت فرن�شا مل�شخ الهوية العربية االإ�شالمية لتون�س.

)3( دلل على �صحة العبارات الآتية تاريـخــًيـا:

) اأ ( اتخذت اجنلرتا من تدخل حممد على فى اجلزيرة العربية ذريعة لب�شط �شيطرتها على 

اإمارات اخلليج العربي.

)ب( عملت فرن�شا على ا�شتغالل موارد اجلزائر بعد احتاللها.

)جـ( كانت االإدارة العليا فى تون�س مهتمة بتحديث البالد فى الن�شف الثانى من القرن التا�شع 

ع�شر.

)د ( عملت الدول الكربى على ت�شوية م�شاكلها فى موؤمتر برلني عام 1878م.

)هـ( خططت اإيطاليا الأن تكون �شاحبة م�شالح فى ليبيا.

)4(  »كانت احلملة الفرن�صية على م�صر وال�صام فى اأواخر القرن الثامن ع�صر بداية 

ال�صتعمار الأوربى فى الوطن العربي«. على �صوء هذه العبارة. و�صح:

) اأ ( اأ�شلوب اجنلرتا فى فر�س �شيطرتها على اخلليج العربي.

)ب( و�شائل فرن�شا لفر�س �شيطرتها على اجلزائر.

اأ�صئلة الف�صل الرابع
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)جـ( دور االأمري عبد القادر اجلزائرى فى مقاومة اال�شتعمار الفرن�شي.

)د ( نتائج معركة وادى املخازن.

)هـ( �شيا�شة امل�شاومات الفرن�شية االأوربية فى مراك�س.

)5( »عملت اإيطاليا على احل�صول على موافقة الدول الكربى لكى تنفرد باحتالل ليبيا«. 

على �صوء هذه العبارة. و�صح:

) اأ ( موقف تركيا من االأطماع االإيطالية فى ليبيا.

)ب( اأ�شباب تطلع اإيطاليا اإىل احتالل ليبيا.

)جـ( كيف انفردت اإيطاليا عن طريق التحالف مع الدول الكربى بليبيا؟
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م�صري الدولة العثمانية :

جانب  �إىل  �لأوىل  �لعاملية  �حلرب  �لعثمانية  �لدولة  دخلت 

�لوفاق  دول  منها  �قتن�صته  ما  ��صرتد�د  �أمل  على  و�لنم�صا(  )�أملانيا 

)�إجنلرت� وفرن�صا(، و�إنقاًذ� لنف�صها وملا تبقى حتت يدها من وليات 

فرن�صا(   / )�جنلرت�  �لوفاق  دول  �قت�صام  خمططات  من  عربية 

للدولة �لعثمانية فيما بينهم.

الطالب  يكون  الف�صل  بنهاية  يتوقع 

قادرا على اأن:

الدولة  دخول  اأ�صباب  يتعرف   ■

اإىل  الأوىل  العاملية  احلرب  العثمانية 

جانب »اأملانيا والنم�صا«.

احلرب  العرب  دخول  اأ�صباب  يف�صر   ■

العاملية الأوىل �صد الدولة العثمانية.

بريطانيا  تف�صيل  اأ�صباب  يلخ�ص   ■

دون  ح�صني  ال�صريف  مع  التعامل 

غريه.

التى  الع�صكرية  ال�صغوط  يو�صح   ■

اإنتهاء  بعد  ح�صني  ال�صريف  واجهها 

احلرب العاملية الأويل.

بيكو  �صايك�ص  اتفاقية  بنود  يقيم   ■

1916م.

اأ�صباب  عن  ق�صرًيا  بحًثا  يكتب   ■

�صقوط ملك احلجاز.

■ يتتبع مراحل كفاح ال�صعوب العربية 

من اأجل ال�صتقالل.

ملفهوم  �صحيحا  تعريفا  يعطى   ■

ــ  معاهدة  ــ  ا�صتقالل  ــ  »انتداب 

اتفاقية....«.

م�صر  دور  على  بالأدلة  يربهن   ■

ل�صعوب  ال�صتقالل  حتقيق  فى  الرائد 

�صمال اأفريقيا.

■ يبدى راأيه فى بنود معاهدة 1930م.

على  املرتتبة  النتائج  يلخ�ص   ■

ا�صتقالل الدول العربية.

الق�صايا املت�صمنة 

الت�صامح والرتبية من اأجل ال�صالم.

القانون الدوىل الإن�صاين.

العوملة.

الحرب العالمية الأولىالف�صل اخلام�س

 وا�صتقالل البالد العربية

�لحرب �لعالمية �لأولى و��صتقالل �لبالد �لعربية

مر��صالت  

�لح�صين /مكماهون

 �صقوط ملك

�لحجاز

تون�س

م�صير �لدولة �لعثمانية

�صوريا ولبنان من �لإنتد�ب 

�إلى �ل�صتقالل

�لعر�ق من �لإنتد�ب

�إلى �ل�صتقالل

��صتقالل

بالد �لمغرب �لعربى

��صتقالل ليبيا

 �لثورة

 �لعربية

1916م

 �إتفاقية

�صايك�س/بيكو

�لجز�ئر

�لمغرب
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وبينما كانت �حلرب ل تز�ل فى �أيامها �لأوىل قام �لأ�صطول �لعثمانى - مدعًما بقطعتني حربيتني 

�أملانيتى �لأ�صل - بق�صف ميناء �أودي�صا وميناء �صبا�صتبول �لرو�صيني، معلنة »�جلهاد« �ملقد�س فى نوفمرب 

1914م، وقد كان لهذ� �لند�ء »�جلهاد« �صدى قوى بني �مل�صلمني، وكان مزعًجا لجنلرت� �لتى كانت حتكم 

�لهند وجنوب �صرق �أ�صيا حو�ىل 50 مليونا من �مل�صلمني على �لأقل.

�أما فى �لبالد �لعربية فقد �أثار �إعالن �جلهاد حما�ًصا، ثم مل يلبث �أن �صاد �حلذر بني زعماء �لعرب، 

ول  باري�س  فى  �لأول  �لعربى  �ملوؤمتر  يوؤد  ومل  قائمة،  تز�ل  ل  و�لرتك  �لعرب  بني  �لأزمة  كانت  فقد 

�لت�صوية �لعربية �لرتكية �لتى �أعقبته �إىل نتائج مر�صية، ولذلك منا تيار فكرى يدعو �إىل �لرتيث فى 

تاأييد فعلى للدولة �لعثمانية فى �حلرب و�لت�صال بكافة �لأطر�ف �ملعنية ملعرفة موقفها من �ملطالب 

�لعربية على �أن �لدور �لذى قام به �ل�صريف ح�صني بن على �صريف مكة كان هو �أبرز �لأدو�ر �لعربية 

خالل �حلرب �لعاملية �لأويل.

الثورة العربية 1916م :

كان �حل�صني بن على يعمل على بناء دولة عربية منذ �أن �أ�صندت �إليه �صر�فة مكة فى �أعقاب �نقالب 

1908م �صد �ل�صلطان �لعثماين، وقام بن�صاط �صيا�صى و��صع �لنطاق ن�صبًيا �صو�ء فى �صبه �جلزيرة �لعربية 

�ل�صلطات  ر�أى  ، ل�صت�صفاف   
)٭(

�إبنه �لأمري عبد �هلل بالت�صال بال�صري رونالد �صتورز  �أو خارجها، وقام 

�لربيطانية �إز�ء حماولة �لأتر�ك �لعثمانيني �إق�صاء �ل�صريف ح�صني عن موقعه، فكان طبيعًيا �أن �أبدى 

�لإجنليز تعاطًفا مع �ل�صريف بعد وقوع �حلرب ، حيث �أخذت تن�صط قنو�ت �لت�صال بني �صر�فة مكة 

و�إد�رة �ملندوب �ل�صامى بالقاهرة.

ومنذ �لبد�ية ظهرت م�صكلة �أمام �لجنليز فى �لتعاون مع �لعرب، فقد كانت حكومة �لهند �لربيطانية 

للتفاهم مع  لندن متحم�صة  بينما كانت حكومة  �لريا�س  �صعود فى  �آل  �لعزيز  �لتفاهم مع عبد  تف�صل 

�ل�صريف، وكان كل من عبد�لعزيز بن �صعود و�ل�صريف ح�صني يرف�س نظرية �لدولة �لعثمانية كممثلة 

للدولة �لإ�صالمية �لعامة )دولة �خلالفة(، وهى نف�س �لنظرية �لتى كان يتبناها �لجنليز حينذ�ك، 

ولكن حكومة لندن وجدت �أن �ل�صريف ح�صني مبوقعه فى مكة وح�صبه ون�صبه هو �ملوؤهل لإعالن ثورة 

مدوية و�إطالق ند�ء باجلهاد ي�صاد به ند�ء �ل�صلطان.

مرا�صالت احل�صني - مكماهون 1915م / 1916م :

�ملر��صالت  يتبادلن  �لربيطاين-  �ل�صامى  �ملندوب   - مكماهون  وهرنى  ح�صني  �ل�صريف  �أخذ 

وطموحات  ر�أى  عن  وكذلك  طموحاته،  عن  يعرب  �ملر��صالت  تلك  فى  �ل�صريف  وكان  1915م/1916م، 

بع�س �لزعامات �لعربية �ل�صورية. 

)٭( �ل�صكرتري �ل�صرقى فى �إد�رة �ملندوب �ل�صامى �لربيطانى فى �لقاهرة قبيل ن�صوب �حلرب
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وفى اإحدى هذه الر�صائل حدد ال�صريف املطالب العربية مبا يلي:

1 - �أن يتوىل هو �خلالفة �لإ�صالمية بدًل من �خلليفة �لعثماين.

2- ��صتقالل �لبالد �لعربية من )مر�صني( و )�أطنة( �صماًل �إىل �حلدود �لعر�قية �لفار�صية و�خلليج 

�لعربى �صرًقا و�جلزيرة �لعربية و�صوريا ، �أى �إقامة دولة عربية ت�صم �لعر�ق و�صوريا و�صبه �جلزيرة 

�لعربية تقريًبا.

�أن  بحجة  �لعرب  على  ملًكا  يكون  �أن  فى  طلبه  رف�صو�  كما  �خلالفة،  مطلب  رف�صو�  �لجنليز  ولكن 

�لعديد من م�صيخات �جلزيرة �لعربية على عالقات تعاهدية مع بريطانيا، و�أن هذه �مل�صيخات وبريطانيا 

ل تو�فق على �أى تغيري فى و�صعهم.

وكان عبد�لعزيز بن �صعود قد عقد اتفاقية دارين مع �جنلرت� فى 1915م، وكذلك �لإدري�صى حاكم 

» �لإمار�ت �لعربية حالًيا« ومن ثم يكون �حلجاز فقط - على  �ل�صاحل  ع�صري وحكام عمان وم�صيخات 

�عتبار �أن �ليمن م�صتقلة- هو �ملتبقى ليكون حتت �صيادة �ل�صريف

وحم�س  وحلب  حماة  غرب  هو  فيما  م�صالح  لفرن�صا  �أن  �إىل  �ل�صامى  �ملندوب  �أ�صار  فقد  �ل�صام  �أما 

ودم�صق، ومبا �أن �جلزء �جلنوبى من �لعر�ق )�لب�صرة( قد �صقط فى يد �لقو�ت �لإجنليزية حينذ�ك، 

�لعربية  �لدولة  من  و�أطنه  مر�صـني  �أخرج  كما  �ل�صريفي،  �مل�صروع  من  �ل�صامى  �ملندوب  ��صتبعده  فقد 

�مل�صتقلة على �أنهما لي�صتا عربيتني.

وجـد �لـ�صريف فــى �ملـوقف �لجنليزى �صالبة فى نف�س �لوقت �لذى �أ�صند فيه �لأتر�ك �حلكم فـى 

جدة �إىل وهيب با�صا �لذى كان يخـطـط لإق�صاء �ل�صريف لأن �لأخري كان مياطل فى �ل�صرت�ك �لفعـلى 

بقو�ته �إىل جانب �لقو�ت �لعثمانية �لتى كانت تقاتل بقيادة جمال با�صا على �جلبهة �مل�صرية، ولقـد 

خ�صر جمال با�صا �ملعركة و�رتد حانقا على �لعرب، و�ألقى �لقب�س على زعماء �حلركة �لعربية فى �صوريا 

��صـتناًد� �إلـى وثـائق عرث عليها فى �لقن�صلية �لفرن�صية تدينهم - من وجهة �لنظر �لعثمانية - بالتـاآمـر 

مع �أعد�ء �لدولة، وقدم هوؤلء �لزعماء �لعرب �إىل �ملحاكمة و�صدرت �صدهم �أحكام �إعد�م باجلملة.

ووجد �ل�صريف ح�صني �أنه �إن مل يعلن �لثورة فاإن �لأتر�ك �صينق�صون عليه، فاأعلن �لثورة فى يونيو 

1916م، دون �أن يكون قد ح�صل من �لجنليز على �عرت�ف �صريح بحق �لعرب فى �ل�صتقالل معتمًد� على 

ح�صن تقييم �لجنليز و�حللفاء ملوقف �لعرب �ملنا�صر للحلفاء فى �حلرب، وما كان �لجنليز �أو �حللفاء 

ليقيمو� وزنا �إل مل�صاحلهم هم �أوًل.

�أعلن �ل�صريف �جلهاد �صد �لأتر�ك، وجنحت قو�ته فى ت�صفية �لوجود �لع�صكرى �لرتكى فى �حلجاز 

بقيادة  �لعربى  �لفيلق  و�جته  �لعقبة،  على  و��صتولت  �صماًل  قو�ته  وزحفت  �ملدينة،  حامية  با�صتثناء 

�إبنه �لأمري في�صل �إىل �لـقد�س، ودخــل دم�صـق ثـم حمـ�س وحمــاة وحلب. فى �لوقت �لذى دفعت فيه 
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�لقو�ت �لجنليزية �لقو�ت �لعثمانية فى �لعر�ق �أمامها حتى ��صتولت �لقو�ت �لجنليزية عــــلى بغــــد�د، 

و�أ�صبحت على مقربة من �ملو�صل عندما �أعلنت �لدولة �لعثمانية رغبتها فى وقف �لقتال، فعقدت هدنة 

)مدرو�س( فى نوفمرب 1918م، وفى �أعقابها ��صتولت �لقو�ت �لجنليزية على �ملو�صل.

اتفاقية �صايك�ص - بيكو )1916م( :

وبينما كانت �لقو�ت �لعربية بقيادة �لأمري في�صل بن �حل�صني حترز �نت�صار�ت فى �صوريا تك�صفت 

�أثر  �لبل�صفية - بعد خروجها من �حلرب على  �لعرب، فقد �صربت رو�صيا  �لنطاق على  موؤ�مرة و��صعة 

�ندلع �لثورة �لبل�صفية )�ل�صيوعية( - ن�صو�س �تفاقية ثالثية عقدتها رو�صيا �لقي�صرية مع �جنلرت� 

�ملوؤ�مرة  فاقت�صرت  �ملوؤ�مرة  لهذه  رف�صها  �لبل�صفية  رو�صيا  و�أعلنت  �لعثمانية  �لدولة  وفرن�صا لقت�صام 

�لهالل  ق�صم  ومبقت�صاها  بيكو،   - �صايك�س  �تفاقية  با�صم  وعرفت  وفرن�صا،  �جنلرت�  بني  �تفاقية  على 

�خل�صيب )�صوريا و�لعر�ق( على �لنحو �لتايل:

) اأ ( حت�صل فرن�صا علي:

1 - جنوب �لأنا�صول مبا فى ذلك �أطنة و�لإ�صكندرونه.

2 - �صوريا ولبنان حتى �صمال �لعر�ق مبا فيها �ملو�صل.

)ب( حت�صل اجنلرتا علي:

1- �لعر�ق )ولية �لب�صرة وبغد�د(.

2- �أجز�ء من جنوب �صوريا حتى حدود �صبه جزيرة �صيناء �ل�صرقية.

3- حيفا وعكا.

)جـ( اإقامة نظام دوىل فى فل�صطني.

) د ( تق�صيم املنطقة العربية ال�صحراوية بني العراق وال�صام اإىل منطقتى نفوذ 

واحدة بريطانية والثانية فرن�صية.

و�صمحت  �لعربية من دخول بريوت،  �لقو�ت  في�صل  �لأمري  منع  بيكو   - �صايك�س  وتنفيًذ� لتفاقية 

�جنلرت� لفرن�صا باإنز�ل قو�تها هناك، و�أنزلت �لعلم �لعربى �ملرفوع، ورغم ما بذله �ل�صريف ح�صني )ملك 

هو  تعنًتا  �أ�صد  مو�قف  و�جه  �لعرب  ��صتقالل  ق�صية  جانب  �إىل  �ل�صلح  موؤمتر  �أع�صاء  لك�صب  �حلجاز( 

و�إبناه في�صل وعبد �هلل.

عقد �حللفاء موؤمتًر� فى سان رميو فى 1920م وفيه تقرر �إعادة �لنظر فى �تفاقية �صايك�س - بيكو، 

بحيث ي�صبح �لعر�ق كله وفل�صطني حتت �لنتد�ب �لإجنليزي، و�صوريا ولبنان حتت �لنتد�ب �لفرن�صي.
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�صقوط ملك احلجـاز :

�أما �ل�صريف ح�صني �لذى جنحت قو�ته فى �إ�صقاط �حلكم �لعثمانى فى �صوريا لإعالن �لدولة �لعربية 

�لكربى و�جه �صغًطا ع�صكريا كبرًي� عليه من جانب عبد�لعزيز بن �صعود �لذى �أباد قو�ت �ل�صريف فى 

�لر�صيد  باآل  نهائية  �صربة  فاأنزل  تو�صعاته  عبد�لعزيز  وتابع  تربه،  عند  1919م  فى  معه  �صد�م  �أول 

و�صم �إليه حائل فى 1921م، ثم ��صتوىل على �لطائف فى 1924م وت�صاقطت من بعد ذلك مدن �حلجاز 

�لو�حدة بعد �لأخرى حتى ��صطر �ل�صريف �إىل مغادرة �حلجاز �لتى �صمها �إليه عبد�لعزيز و�أطلق على 

نف�صه ملك �حلجاز و�صلطان جند وملحقاتها )يناير 1926م(.

�لتى كانت حتت حكم �لأد�ر�صة ويعمل �لإمام 
 
�لنز�ع حول ع�صري �إىل ح�صم  ثم تطلع عبد�لعزيز 

يحيى حميد �لدين على �ل�صيطرة عليها دون �آل �صعود �لذين كانو� يعتربونها جزًء� من �لدولة �ل�صعودية، 

وف�صلت حماولت ت�صوية �لنز�ع بني �لطرفني �ل�صعودى و�ليمنى حتى وقعت �حلرب بينهما وفيها �نت�صر 

عبد�لعزيز بن �صعود، و�أ�صبحت ع�صري جزًء� من �لدولة �ل�صعودية مبقت�صى معاهدة �لطائف �ل�صعودية 

- �ليمنية فى 1934م.

�صوريا ولبنان من النتداب اإىل ال�صتقالل :

عمد �لفرن�صيون �إىل �قتطاع �صهل �لبقاع وطر�بل�س و�صيد� وبريوت و�صموها �إىل جبل لبنان ليظهر 

)لبنان �لكبري(. بينما قامو� بتمزيق �صوريا �إىل عدة دويالت �صغرية: حلب، و�لدروز ، و�لعلويني ، ودم�صق 

، و�صيطر �لفرن�صيون على �قت�صاديات �لبالد فربـطـو� �لعمـلـة �ل�صورية و�للبنانية بالفرنك �لفرن�صي، 

�إىل  �ل�صتعمارية  �ل�صيا�صة  و�أدت  وغـريهـا،  �لرئي�صــية  �ملنا�صب  معظم  �لفرن�صيون  �ملوظفون  و�صغل 

�لثورة فى بالد �ل�صام 1925م �لتى �نطلقت من جبل �لدروز بقيادة »�صلطان با�صا �لأطر�س« ومل ت�صيطـر 

فرن�صـا على �لبالد �إل با�صتخد�م وح�صى لقو�تها �مل�صلحة �صد معاقل �لثو�ر، على �أن هذه �لثورة �أقنعت 

�ل�صلطة �لفرن�صية �ل�صتعمارية بتعديل �صيا�صتها، و�تفق �لطرفان على قيام )جمعية تاأ�صي�صية( وهى 

�لتى �أعلنـت �جلمهـورية �لـ�صـورية، ولكـن وقعت �حلركة �لوطنية �ل�صورية �إز�ء �لفرن�صيني على طرفى 

�إقامة دولة �صورية م�صتقلة  �ل�صوريون م�صرين على  نقي�س، مثلما كان عليه �حلال فى م�صر، فقد كان 

�لعليا فى توجيه �لبالد حتى ولو  �ليد  �أن تظل لهم  �أما �لفرن�صيون فكانو� ي�صرون  د�صتورية برملانية، 

قامت حكومة وطنية د�صتورية برملانية.

ونـظـًر� لأن �أجـو�ء �لعـامل فى منت�صف �لثالثينيات قد �أ�صبحت ملبدة بغيوم حرب عاملية جديدة، 

�جتهت فرن�صا �إىل و�صع �لعالقات �لفرن�صـية �لـ�صـورية على �أ�ص�س متفق عليها، وفعاًل تو�صلـت �لدولتان 

و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  �لأهد�ف  خدمة  فى  �صوريا  �إمكانات  ت�صع  �لتى  1936م  معاهدة  م�صروع  �إىل 
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توقيع  فرن�صـا  �عتز�م  �ل�صورى  �لكفاح  ور�ء  من  لبنان  وك�صب  لفرن�صا،  و�لجتماعية  و�لقت�صادية 

معاهدة مماثلة مع لبنان، ولكن �حلكومة �لفرن�صية فى باري�س رف�صت م�صروعى �ملعاهدة، و��صـتمـرت 

فرنـ�صا حتكم �صوريا ولبنان مبقت�صى �صك �لنتد�ب، وعطل �لد�صتور و��صتبد �لفرن�صيون بحكـم �لبالد، 

بل �لأدهى من ذلك �أنهم عملو� على ف�صل لو�ء �لأ�صكندرونة عن �صوريا حتى ��صتولت عليه تركيا فى 

1939م.

وملـا وقـعـت �حلـرب �لعاملية �لثانية، و�صعت فرن�صا كال من �صوريا ولبنان فى خدمة عجلة �حلــرب 

�لـفـرن�صـية، �إل �أن فرن�صا �صرعان ما �صقطت حتت �أقد�م �جليو�س �لأملانية وعقد �ملار�صال »بيتان« هدنة 

�أملانيا  حكومة فيشى وعرفت مبيولها نحو  با�صم  �أملـانـيا وعـرفـت حكـومته فى و�صط وجنوب فرن�صا  مـع 

)فرنسـا  با�صم  حكومته  وعرفت  �ملقاومة،  ��صتمر�رية  على  و�أ�صر  �لهزمية،  ديجول  اجلـنرال  رف�س  بينما 

احلـرة( وكان يقودها من �جنلرت�.
وفى �صوريا ولبنان �أعلنت �لقو�ت �لفرن�صية فيها ولءها حلكومة في�صي. نكاية فى �جنلرت� �لتى 

�تهمها �لفرنـ�صـيون باأنها تخلت عن فرن�صا فى حمنتها، و�أنها ت�صعى �إىل طرد �لفرن�صيني من م�صتعـمـر�تهم 

ل�صاحلها.

و�أدى ذلك �إىل دعـم �لإجنـليز - حلـكـومـة فرن�صا �حلرة - لل�صيطرة على �صوريا ولبنان- فقد كانت 

ثـورة ر�صـيد عـاىل �لكيالنى فى �لعر�ق �صد �لوجود �لجنليزى هناك، و�أبدت �أملانيا �لنازية ��صتعد�دها 

متهيًد�  ولبنان  �صوريا  مطار�ت  فى  �لأملانية  �لطائر�ت  نزول  طريق  عن  �لعر�قية  �لثورة  ند�ء  لتلـبية 

ولبنان فى  �صوريا  �ل�صتيالء على  �إىل  �أ�صرع �لجنليز  ولذلك  �لعر�ق،  �لع�صكرية فى  بعملياتها  للقيام 

مو�جهة مقاومة �صعيفة نظًر� للروح - �ملعنوية �ملتدهورة بني �لقو�ت �لفرن�صية هناك �إذ وجدت نف�صها 

لي�س فى موقف �لقتال �صد �لجنليز، و�إمنا كذلك �صد �إخوتهم �لفرن�صيني.

ا�صتقالل �صوريا ولبنان :

لقد دخل �لفرن�صيون �صوريا ولبنان وهم يعتقدون �أنهم �صيمار�صون �صلطاتهم �ل�صتعمارية �ل�صابقة، 

وهذ� �أمر ترف�صه جماهري �صعب �صوريا ولبنان، وكانت �حلكومة �لجنليزية بعيدة �لنظر حني �أعلنت 

�أنها حترتم رغبات �ل�صعوب فى �ل�صتقالل، فاأ�صهمت بذلك فى تقوي�س �ل�صتعمار �لفرن�صى فى �صوريا 

مطالبة  �جلماهري  حتركت  فقد  ��صتقاللهما،  �إعالن  �إىل  �أدت  �لتى  �خلطو�ت  فى  و�أ�صهمت  ولبنان، 

بال�صتقالل، و��صطر �لفرن�صيون �إىل �لرت�جع �أمام �ل�صغط �لوطنى فانعقد �ملجل�س �لنيابى فى 1943م، 

و�ختار �صكرى �لقوتلى رئي�ًصا للجمهورية.

وك�صفت حكومة فرن�صا فى 1945م عن حقيقة نو�ياها �ل�صتعمارية، عندما عملت على �ل�صتحو�ذ 
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على �ل�صلطات فى �صوريا، فقاومها �صعب �صوريا فانهالت عليه طائر�ت ودبابات فرن�صا بالق�صف �ملدمر. 

جانب  �إىل  �ملتحدة  و�لوليات  �جنلرت�  وقفت  كما  �صوريا،  ل�صتقالل  موؤيدة  كلها  �لعربية  �لبالد  فهبت 

�حلركة �لوطنية �ل�صورية حتى ��صطر �لفرن�صيون �إىل �جلالء عن �لبالد فى �أبريل 1946م.

1943م  فى  �خلورى  ب�صارة  وفاز  �لنيابى  �ملجل�س  �نعقد  فقد  للبنان،  تقريًبا  �ل�صيء  نف�س  وحدث 

ي�صمرون  كانو�  �لفرن�صيني  �أن  �إل  برئا�صته،  وطنية  وز�رة  �ل�صلح  ريا�س  و�صكل  �لدولة،  رئي�س  مبن�صب 

ر��صيا.  فى  و�عتقلوهما  �ل�صلح  وريا�س  �خلورى  ب�صارة  على  �لقب�س  فاألقو�  �لوطني،  باحلكم  �لإطاحة 

�لبالد  �لكامل وت�صامنت  �للبنانيون مت�صكهم بحكومتهم وبا�صتقاللهم  باأ�صرها و�أعلن  �لبالد  فا�صطربت 

�لعربية وعلى ر�أ�صها م�صر و�لغالبية �لعظمى من �لدول وعلى ر�أ�صها حليفتا فرن�صا / �جنلرت� و�لوليات 

�ملتحدة، مما ��صطر �لفرن�صيني �إىل �إطالق �صر�ح �ملعتقلني، وعادت �أمور �حلكم �إىل �أيدى �لوطنيني، ومت 

جالء �لفرن�صيني �لنهائى عن لبنان فى �آخر دي�صمرب 1946م.

لقد متتع لبنان بثمار �لكفاح �ل�صورى من �أجل �ل�صتقالل، فقد �أعلنت �جلمهورية �للبنانية و�أ�صدرت 

د�صتوًر� و�صكلت برملاًنا، ولكن �لأ�صلوب �لطائفى فى �حلكم و�لإد�رة ظل هو �مل�صيطر بني �مل�صيحيني �ملو�رنة 

و�ل�صنة و�ل�صيعة و�أدى ذلك �إىل �أن يفتقد لبنان مفهوم �لدولة �ملتجان�صة.

العراق من النتداب اإىل ال�صتقالل :

من  �لعديد  �لعر�ق  من  �لعثمانيني  �لأتر�ك  لطرد  �لع�صكرية  عملياتهم  خالل  �لجنليز  �أطلق 

�لبيانات �لتى توؤكد �أنهم )�أى �لجنليز( ما جاءو� �إىل �لعر�ق �إل لتحريره من �لأتر�ك، وبعد �حلرب 

ي�صمره  ما  على  و��صًحا  دلياًل  �صوريا  م�صري  وكان  ل�صتعمارهم.  �إل  جاءو�  ما  �أنهم  للعر�قيني  تك�صف 

ا على �لعر�ق وفًقا لقر�ر�ت موؤمتر �صان رميو 1920م. �لجنليز للعر�ق، �أعلن �لجنليز �نتد�بهم �أي�صً

ولقد كان لثورة م�صر فى )1919م( �لأثر �لكبري فى ت�صجيع �ل�صعوب �لعربية للثورة على �مل�صتعمر، 

وفعال قامت ثورة �لع�صرين )1920م( فى �لعر�ق، و��صطرت �حلكومة �لجنليزية �إىل �لرت�جع فت�صكلت 

لإ�صناد  �ل�صبيل  ومهدو�  1920م،  �أكتوبر  فى  �جليالنى  عبد�لرحمن  برئا�صة  موؤقتة  وطنية  حكومة 

�ليد  وظلت  �لربيطانية،  �ل�صلطات  من  باإيعاز  له  �لبيعة  ومتت  �حل�صني،  بن  في�صل  �إىل  �لعر�ق  عر�س 

�لعليا لربيطانيا، فى نف�س �لوقت �لذى ظلت فيه �حلركة �لوطنية �لعر�قية متم�صكة بحق �لبالد فى 

�ل�صتقالل.
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معاهــدة 1930م :

كانت �أوىل �خلطو�ت �لتى قامت بها �حلركة �لوطنية هى تخلي�س �لبالد من )�لنتد�ب( فعقدت 

معاهدة 1922م، ولكنها �أبقت لربيطانيا �ليد �لعليا فى �لبالد، وعقدت من بعد ذلك �أكرث من معاهدة، 

على �أن معاهدة يونيو 1930م هى �أهمها وتن�س على ما يلي:

1 - ��صتقالل �لعر�ق �بتد�ء من دخولها ع�صًو� فى ع�صبة �لأمم.

2- وجود قو�ت بريطانية فى بع�س �ملو�قع �ملحددة.

3- حماية خطوط �ملو��صالت �لربيطانية خا�صة �جلوية.

وكان طبيعًيا �أن ت�صتمر �حلركة �لوطنية لتخلي�س �لعر�ق من تلك �لقيود، ولكن �صارت هذه �حلركة 

ببطء لالأ�صباب �لتالية:

1- �ل�صر�عات �لطائفية �لتى كانت تقع فى �لعر�ق من وقت لآخر.

2- �لتناحر بني �لأحز�ب على �حلكم.

3- تدخل �لع�صائر فى رفع وز�رة و�إ�صقاط �أخري.

�أدت كل تلك �ل�صطر�بات �لد�خلية �إىل وقوع �نقالب ع�صكرى بقيادة بكر �صدقى فى 1936م، ولكن 

مل يلبث �أن قتل، وعادت �لأمور �إىل ما كانت عليه حتى وقعت �حلرب �لعاملية �لثانية، وحاولت �جنلرت� 

�أن تقوى من قو�تها فى �لعر�ق، فاعرت�صت حكومة حكمت �صليمان على ذلك وحتم�س �ل�صباط �لعر�قيون 

لقتال �لجنليز على �عتقاد منهم �أن �أملانيا �صتهب لنجدتهم، و�أن �جنلرت� �صتخ�صر �حلرب، وحتركت قو�ت 

ونزلت  �لعر�قيني  �صد  �لأردن  من  قو�ت  وحتركت  �لعر�قيني،  �لثو�ر  �صد  �لب�صرة  من  كبرية  �جنليزية 

�لهزمية بالقو�ت �لعر�قية )مايو 1941م(.

وبعد �نتهاء �حلرب �لعاملية �لثانية عادت �حلركة �لوطنية �إىل قوتها مطالبة بال�صتقالل، ودخل 

»معاهدة  با�صم  �ملعروفة  �ملعاهدة  عن  �أثمرت  �لإجنليز  مع  مفاو�صات  فى  جرب  �صـالح  �لـوز�رة  رئي�س 

�ل�صعب  فهب  �لعر�ق،  فى  جوية  بقو�عد  �لحتفاظ  فى  �حلق  لالإجنليز  ��صتمر  وفيها   بـورت�صموث«، 

�لعر�قى �صدها حتى �أدى �إىل ف�صلها، ولكن كان �لثنائى �لو�صى على �لعر�س ونورى �ل�صعيد قادرين على 

مو�جهة �لأمور وكانا يعتقد�ن �أن �لتفاهم مع �جنلرت� �أجدى للعر�ق من �لثورة عليها، فال غرو �أن �جته 

�لعر�ق فى 1955م �إىل �لدخول فى حلف بغد�د مع �جنلرت� و�إير�ن وباك�صتان وتركيا، فى �لوقت �لذى 

كانت فيه م�صر - بزعامة جمال عبد�لنا�صر - ترفع ر�ية �لتحرر من �ل�صتعمار ومن �لدخول فى �لأحـالف 

وتبـنـى �صـيا�صة �حلياد �لإيجـابى وعدم �لنحياز. فاأ�صهم ذلك فى دعم �حلركة �ملعار�صة لنظـام �حلـكـم 

فى �لعر�ق، مما مهد قيام ثورة يوليو 1958م �لتى �أنهت �لنظام �مللكى هناك، و�أقامت نظاًما جمهورًيا.
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ا�صتقالل بالد املغرب العربى :

اأ ( ا�صتقالل اجلزائر:

وعندما وقعت �حلرب �لعاملية �لأوىل �صعت بعـ�س �لـزعامات �جلز�ئرية مثل �لأمري خالد بن �لأمري 

عبد�لقادر �جلز�ئرى - �إىل �لإفادة من �ملباديء �لأربعة ع�صرة للرئي�س ويل�صون، وخا�صة مبد�أ )حق 

تقرير �مل�صري( - ولكن حماولته هذه ف�صلت مثلما ف�صلت مثيالتها فى م�صر وتون�س.

لقد كانت �ل�صيا�صة �ل�صتيطانية و�لثقافية �لتى مار�صتها فرن�صا فى �جلز�ئر ت�صتهدف �لق�صاء على 

�إ�صالمية تعمل على  �أن تظهر حركة وطنية  �لإ�صالمية، فكان طبيعًيا  �لعربية  �ل�صخ�صية �جلز�ئرية 

�حلركة  هذه   
)٭(

ولزعماء  1926م،   فى  علماء �جلز�ئر(  )جماعة  با�صم  عرفت  هويتها  على  �حلفاظ 

�لإ�صالمية �لف�صل فى �حلفاظ على �لهوية �جلز�ئرية �لعربية �لإ�صالمية.

ونظًر� لأن �صريحة كبرية من مثقفى �جلز�ئر تكونت على �لطريقة �لفرن�صية، فقد بلغ بها �لأمر �أن 

دعت �إىل �لندماج �أى �أن تكون �جلز�ئر قطعة من فرن�صا، وهذ� ما كان يرجوه �لفرن�صيون، ولكن دون �أن 

ميار�س �جلز�ئريون حقوًقا م�صاوية حلقوق �لفرن�صيني فى �لوطن �لأم )فرن�صا( ول )�مل�صتوطنني( فى 

�جلز�ئر، وكان من دعاة �لندماج عبا�س فرحات.

�إفريقيا( بهدف  �آخر بزعامة م�صاىل �حلاج �لذى �صكل جماعة )جنمة �صمال  وظهر تيار حتررى 

�ملطالبة با�صتقالل �جلز�ئر.

وفى �أعقاب �حلرب �لعاملية �لثانية منا تيار يدعو �إىل �أن �ل�صتقالل ل يتحقق �إل بالثورة، وت�صاعدت 

وحركة  �لعربية  �لقومية  تيار  وتزعمها  م�صر  فى  1952م،  يوليو  ثورة  جناح  �أعقاب  فى  �مل�صاعر  هذه 

حترير �لبالد �لعربية من �ل�صتعمار. 

موقف م�صر من الثورة اجلزائرية:

ولذلك عندما �أعلنت من �لقاهرة �لثورة �جلز�ئرية فى نوفمرب 1954م، و��صتمرت بعد ذلك حو�ىل 

ثمانى �صنو�ت كانت م�صر �لدولة �لرئي�صة �لتى وقفت تدعمها باملال و�ل�صالح، ف�صاًل عن و�صع �إمكانات 

ل  �أنه  تقرر  �أن  فرن�صا  فى  موليه«  »چى  بحكومة  �لأمر  بلغ  �أن  غرو  فال  خدمتها،  فى  �لإعالمية  م�صر 

�نت�صار لفرن�صا على �لثورة �جلز�ئرية �إل باإخر�ج م�صر من )معركة ��صتقالل �جلز�ئر( فكان �أن �صاركت 

فى �لعدو�ن �لثالثى على م�صر )�أكتوبر 1956م(.

ومن بعد ذلك �أخذت فرن�صا تعمل على �لو�صول �إىل تفاهم مع �جلز�ئريني حتتفظ مبقت�صاه بيدها 

)٭( وتزعم هذه �حلركة عبد�حلميد بن بادي�س �لذى تخرج فى جامعة �لزيتونة، و�ل�صيخ ب�صري �لإبر�هيم �لذى 

تاأثر بالإمام حممد عبده، وبال�صيخ ر�صيد ر�صا،
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�لعليا فى �لبالد، ومن ذلك م�صروع طرحته فرن�صا باإقامة �حتاد فيدر�ىل بني فرن�صا و�جلز�ئر 1957م، 

و��صع  بن�صاط  تقوم   - �لأخرى  �لدول  من  و�لعديد  �لعربية،  و�لدول  تدعمها  م�صر  كانت  ذلك  وخالل 

�لنطاق فى �ملوؤمتر�ت �لدولية، وفى �لأمم �ملتحدة مد�فعة عن حق �صعب �جلز�ئر فى �ل�صتقالل حتى 

لقد جنحت فى ��صت�صد�ر قر�ر من �جلمعية �لعامة بحق �جلز�ئر فى �ل�صتقالل �صنة 1960م.

�ملقاومة  و�صالبة  �لدولية،  �لدبلوما�صية  �لنت�صار�ت  تلك  �أمام  �لفرن�صية  �حلكومة  �هتزت  لقد 

�جلز�ئرية، ف�صقطت �جلمهورية �لر�بعة فى فرن�صا، وتوىل �صارل ديجول �حلكم على �أمل �إقالة فرن�صا 

من عرثتها مع �حلفاظ على �جلز�ئر جزًء� منها، وكان �لرجل جريًئا حني و�صع �لأمر فى 1959م على 

وجه من �لوجوه �لثالثة �لتالية:

1 - الندماج فى فرن�صا.

2- ال�صتقالل مع الرتباط بفرن�صا.

3- ال�صتقالل التام.

وقد �أدى ذلك �إىل ثورة �مل�صتوطنني فى �جلز�ئر على حكم ديجول، و�صاندهم عدد لي�س بالقليل من 

�ل�صباط �لفرن�صيني �ملتطرفني، حتى لقد ت�صـكـل منهم ما عرف با�صم »منظمة �جلي�س �ل�صري« �مل�صئولة 

عن �إبادة عدة �آلف من �مل�صلمني �لعزل، و�صمد ديجول �أمام هوؤلء �ملتطرفني، كما �صمد �جلز�ئريون، 

وجنحت �ملفاو�صـات بني �حلـكومة �لفـرن�صـية و�لثـو�ر �جلز�ئـريني، فاتفق على وقف �إطالق �لنار وجنحت 

�ملفاو�صات �لتى �أدت �إىل عقد �تفاقيات �إيفيان 1962م، وح�صلت �جلز�ئر على ��صتقاللها.

ب( ا�صتقالل تون�ص :

تقرير  حق  �إىل  ��صتناًد�  �ل�صلح  موؤمتر  على  تون�س  ق�صية  عر�س  �لوطنية  �حلركة  زعماء  حاول 

�مل�صري، فلقو� مثل ما لقيه �لوفد �مل�صرى من رف�س لال�صتماع �إليهم.

وخالل �حلربني �لعامليتني متيزت زعامة �حلبيب بورقيبة باجلمع بني �لثقافتني �لعربية و�لفرن�صية 

�أ�صهمت فى �صعف  فى عملية حتريك �جلماهري، ولكن هزمية فرن�صا فى بد�ية �حلرب �لعاملية �لثانية 

على  بالقب�س  قيامها  �أعقاب  فى  عاملية  �صجة  فرن�صا  و�جهت  ولذلك  �لوطنية،  �حلركات  �إز�ء  موقفها 

�لتون�صية  �لق�صية  وعر�صت  1946م،  فى  وطنى  موؤمتر  فى  جمتمعني  كانو�  �لذين  �لوطنيني  �لزعماء 

على �لأمم �ملتحدة فى 1952م، و��صطرت فرن�صا -حتت �صغط �لكفاح �لوطنى �لتون�صى و�لدعم �لعربى 

بقاعدة  حمتفظة  ظلت  ولكن  1956م،  )مار�س  فى  تون�س  ��صتقالل  على  مو�فقتها  �إعالن  �إىل  و�لعاملي- 

بنزرت �لبحرية حتى �أخلتها نهائًيا فى 1963م.
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جـ( ا�صتقالل املغرب »مراك�ص« :

بني  �لإيقاع  �جنلرت�  حاولت  مثلما  و»�لرببر«  »�لعرب«   بني  �لإيقاع  على  �ملغرب  فى  فرن�صا  وعملت 

 لل�صغط على �ل�صلطات �لفرن�صية، و�صـهدت 
)٭(

�مل�صلمني و�لأقباط فى م�صر، وقد حتركت �لقوى �لوطنية 

وكان  �ل�صتعمار،  و�صلطات  �لوطنيني  بني  كربى  �صد�مات  �لثانية  �لعـاملية  �حلـرب  �صبقـت  �لـتى  �لفـرتة 

�إىل جانب �حللفاء، وت�صـاعـد �حلـركة  �لثانية  �لعاملية  �ل�صلطان حممد �خلام�س خالل �حلرب  وقوف 

�لوطنــية رغـم تخـلى دول �حلـلـفـاء عن �ل�صلطان من �لعو�مل �لتى هزت �لوجود �لفرنـ�صى فى �ملغرب 

خا�صة بعد �نتقال عالل �لفا�صى - �لزعيم �لوطنى �ملغربى - �إىل �لقاهرة، و�ن�صـمامه �إلـى »جلـنة حترير 

�ملغرب« فاأدى ت�صاعد �حلركة �لوطنية �إىل تهور �لفرن�صيني، لذ� عزلو� حممد �خلام�س فى )�أغ�صط�س 

1953م( ونفوه، فن�صطت حركة �ملقاومة مطالبة بعودته وخروج �لفرن�صيني نهائًيا من �لبالد، و�أ�صيب 

�أعلن زعيم �لرببر  �أمل كبرية عندما ف�صلو� فى �لإيقاع بني �لرببر و�لعرب، عندما  �لفرن�صيون بخيبة 

»�جلالوي« �ن�صمامه �إىل �حلركة �لوطنية مطالًبا بعودة �ل�صلطان حممد �خلام�س، وفعاًل عاد �ل�صلطان 

�إىل عر�صه فى 1955م، و��صطرت فرن�صا �إىل �إلغاء �حلماية فى مار�س 1956م، كما �ألغت �أ�صبانيا �حلماية 

على منطقة �لريف، و�ألغى �لنظام �لدوىل ملنطقة »طنجة« وحتقق ��صتقالل �ملغرب فى 1956م.

��صتقاللها فى   وقد ح�صلت �لأوىل على 
)1(

�إل موريتانيا وجيبوتى فى قب�صة �لفرن�صيني  ومل تبق 

1960م، و�لثانية فى 1977م.

د( ا�صتقـالل ليبيا :

كان �لغزو �لإيطاىل لليبيا قد و�صع معظم �ل�صاحل حتت �ل�صيطرة �ملبا�صرة �لإيطالية بينما كانت �ل�صنو�صية 

تتمتع بنفوذ قوى فى �ملناطق �لد�خلية، وخا�صة فى �إقليم برقة، وفى �أعقاب دخول �لدولة �لعثمانية �حلرب 

�لعاملية �لأوىل ت�صاعدت �حلركة �لوطنية فى ليبيا، و�أخذت �ملناطق �لليبية تعمل على �لتخل�س من �ل�صيطرة 

�لإيطالية، حتى لقد بايع عرب ليبيا حممد �إدري�س �ل�صنو�صى �أمرًي�، على برقة وطر�بل�س عام 1922م.

وتز�مـن ذلك مع ت�صاعد قوة �لفا�ص�صت بزعامة مو�صولينى حتى �متلكو� نا�صية �حلكم فى �إيطالـيا، 

و�أعـلن مـو�صـولينى �أنه ي�صعى �إىل �إحياء �لأمرب�طورية �لرومانية، و�أن �لبحر �ملتو�صط ما هو �إل بحر 

�إيطايل، و�أعـلـن �أنـه ل يرى فى ليبيا �إل جزًء� ل يتجز�أ من �لأر��صى �لإيطالية، و�صرع فى �صن هجمات 

و�ملحـاكمات  للمذ�بح  وكان  �ملختار،  عمر  �ملجــاهد  بزعــامــة  �لوطنــية  �ملقـاومــة  �صـد  �لأ�صلحة  بكافة 

)٭( »كتلة �لعمل �لوطني« و»�حلزب �لوطني«

)1( كان �لفرن�صيون قد �نطلقو� من منطقة نهر �ل�صنغال �صماًل، وجعلو� من هذ� �لنهر فا�صاًل بني �ل�صنغال وموريتانيا فى 

)1829م(، ثم �صغطو� على �إمارتى )�لرت�رزة( و)�لرب�كنة( وو�صعوهما حتت �حلماية �لفرن�صية )1902م( و�خ�صعو� 

�صمال  �لأطر�ف فى  �مرب�طورية مرت�مية  لفرن�صا  فاأ�صبحت  �إىل )ت�صاد(  �صيطرتهم  �لفرن�صيون،  )�إدر�ر( ومد  �إمارة  

وغرب وو�صط �أفريقيا.
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�لقائد  مار�صه  �لذى  و�لبط�س  �ملتتالية  �لإعد�م  و�أحكام 

�لإيطاىل جر�زيانى �إىل جانب �لتفوق �لع�صــكرى �ل�صـاحق 

وحماولت �لدول �لكربى ك�صب �صد�قة �لإيطاليني على 

�لتى  �لعو�مل  من  كان  هـذ�  كل  �ل�صعوب،  حـرية  ح�صاب 

�ملقاومة �لوطنية و�صقوط عمر �ملختار  �إىل هزمية  �أدت 

�أ�صيــًر� ليعـدمه �لإيطاليون �صنًقا عالنية �أمام بنى بلدته 

فى  قبل  من  دن�صو�ى  لفالحى  حدث  مثلما  1931م،  فى 

م�صر.

و�إريرتيا  ليبيا  فى  �إيطـاليا  �أ�صبحت  حال  كل  على 

و�ل�صومال خطًر� حمدًقا بو�دى �لنيل خا�صة بعد �صقوط 

�حلبـ�صة فى يد �إيطاليا فى 1935م/1936م، ومل تلبث �أن 

وقعت �حلرب �لعاملية �لثانية، و�تخذت �إيطاليا مـن ليبيا 

)�إيطاليا  �ملحور  دولتى  هزمية  لكن  م�صر.  لغزو  قاعدة 

و�أملانيا( خالل �حلرب �لعاملية �لثانية �أدت �إلـى حترير ليبيا من �إيطاليا، و�أدى موقف م�صر �ل�صلب بجو�ر 

�حلركة �لوطنية �لليبية �إىل �إبعاد �لجنليز و�لفـرن�صيني عن ليبيا، و�إىل �حليلولة دون تفكيك ليبيا 

�إىل عدة �أجز�ء، و�إىل ح�صول ليبيا على �ل�صتـقالل فى 1951م.

  

�لدولة  قياد�ت  بني  �لتن�صيق  مت 

بحيث  �ل�صنو�صية  و�لقياد�ت  �لعثمانية 

م�صطرة  م�صر  فى  �لجنليزية  �لقو�ت  ت�صبح 

�ل�صوي�س(  قناة  )جبهة  جبهتني  على  للقتال 

وكانت  �لغربية(،  �مل�صرية  )�حلدود  وجبهة 

�لقتال  بتطور�ت  م�صغولة  �لإيطالية  �لقو�ت 

�لقو�ت  �صنت  وفعاًل  �لأوربية،  �جلبهات  فى 

�مل�صرية  �حلدود  عرب  هجوًما  �ل�صنو�صية 

�ل�صنو�صيني  معد�ت  تخلف  ولكن  �لعربية، 

�لقو�ت  �أمام  هزميتهم  �إىل  �أدى  �حلربية 

�لربيطانية

معلومة اإثرائية
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)1(  مب تف�صر....؟

) �أ ( دخول �لدولة �لعثمانية �حلرب �لعاملية �لأويل.

)ب( �إعالن �لثورة �لعربية عام 1916م.

)جـ( حتم�س حكومة لندن للتفاهم مع �ل�صريف ح�صني.

)د ( قيام �لثورة �ل�صورية �لكربى عام 1925م.

)هـ( ت�صاعد �حلركة �لوطنية فى �ملغرب قبل �حلرب �لعاملية �لثانية.

)و ( بطء �حلركة �لوطنية فى �لعر�ق.

)ز ( هزمية �ملقاومة �لوطنية و�صقوط عمر �ملختار فى ليبيا.

)2(  دلل على �صحة العبارات الآتية تـاريـخــيــًا:

) �أ ( كان �ل�صريف ح�صني فى مر��صالته مع هرنى مكماهون يعرب عن طموحاته.

)ب( كان لثورة 1919م فى م�صر �أثر على ثورة �لع�صرين فى �لعر�ق.

)جـ( �أعلن �ل�صريف ح�صني عن ثورة 1916م دون �أن يح�صل من �لإجنليز على �عرت�ف �صريح 

بحق �لعرب فى �ل�صتقالل.

)د ( فى موؤمتر �صان رميو 1920م تقرر �إعادة �لنظر فى �تفاقية �صايك�س- بيكو.

)هـ(  جاءت �تفاقية �صايك�س- بيكو 1916م مناق�صة ملطالب وطموحات �ل�صريف ح�صني.

)3( ما النتائج التى ترتبت علي...؟

) �أ ( �تفاقية �صايك�س- بيكو.

)ب( معاهدة بورت�صموث .

)جـ( فر�س �لنتد�ب على �صوريا ولبنان.

)د ( تولية �صارل ديجول �حلكم فى فرن�صا و�أثره على ثورة �جلز�ئر.

)هـ( م�صاندة م�صر ل�صعب �جلز�ئر.

)و ( �صيطرة �لأ�صلوب �لطائفى على �حلكم و�لإد�رة فى لبنان.

اأ�صئلة الف�صل اخلام�ص



تاريخ مصر والعرب احلديث         الفصل اخلامس  

تاريخ مصر والعرب احلديث     92

)4( قارن بني كل من:

�ملعاهدة �لعر�قية �لإجنليزية 1930م و�ملعاهدة �ل�صورية �لفرن�صية 1936م. من حيث ظروفها 

وبنودها ونتائجها.

اأثناء احلرب العاملية الأوىل بينما كانت القوات العربية حترز انت�صاراتها فى ال�صام   «  )5(

تك�صفت موؤامرة وا�صعة النطاق �صد العرب «. 

على �صوء هذه �لعبارة و�صح:

) �أ ( ��صم �ملوؤ�مرة �لتى دبرت �صد �لعرب.

)ب( �أ�صماء �لدول �لتى ��صرتكت بها.

)جـ( �أهم ما ن�صت عليه هذه �لتفاقية.

)د ( كيف مت لفرن�صا حتقيق �أطماعها فى �صوريا ولبنان بعد �حلرب �لعاملية �لأوىل؟

)هـ ( كفاح كل من �ل�صعبني �ل�صورى و�لعر�قى منذ عام 1920م حتى قيام �حلرب �لعاملية �لثانية 

1939م.
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يتوقع بنهاية هذا الف�صل يكون 

الطالب قادرا على اأن:

1919م  ثورة  اأ�صباب  يحدد   

والنتائج التى ترتبت عليها.

 يلخ�ص اأحداث ثورة 1919م.

التى  والأدلة  ال�صواهد  يحدد   

بني  الوحدة  تدعيم  على  توؤكد 

عن�صرى الأمة.

حزب  مواقف  بني  يقارن   

امللك  من  الأقلية  واأحزاب  الوفد 

والإجنليز.

فى  الأقلية  اأحزاب  دور  ي�صرح   

والإجنليز  امللك  خمططات  تنفيذ 

فى ال�صيطرة على م�صر.

1936م  معاهدة  اأ�صباب  يف�صر   

واأهم النتائج املرتتبة عليها.

التى  والأ�صباب  العوامل  يحدد   

يوليو   23 ثورة  قيام  اإىل  اأدت 

1952م.

يوليو  ثورة  اأحداث  يلخ�ص   

1952م.

ال�صيا�صية  النتائج  يتعرف   

والجتماعيـــــة  والقت�صاديــة 

املرتتبة على ثورة 1952م.

عن  مب�صًطا  تقريًرا  يكتب   

 23 لثورة  الجتماعية  النتائج 

يوليو 1952م.

م�صر بعد احلرب العاملية االوىل

م�صر بعد احلرب العاملية االوىل

 ثورة م�صر القومية

1919م

 املتغريات الداخلية

 والدولية بعد معاهدة

1936م

ثورة 23 يوليو 1952م

الق�صايا املت�صمنة 

 العوملة.

الت�صامح والرتبية من اأجل ال�صالم

  ح�صن ا�صتخدام املوارد.

الف�صل ال�صاد�س

اأوًل : ثورة م�صر القومية 1919م :

املعا�صر،  م�صر  تاريخ  فى  قومية  ثورة  اأول  1919م  ثورة  ُتعد 

وبداية ظهور االأمة امل�صرية كاأمة موحدة تتكون من م�صريني فقط، 

بدون تفرقة بني م�صلمني واأقباط، وت�صعى لال�صتقالل التام عن اأية 

دولة اأجنبية. وبالتاىل كانت الثورة بداية )لظهور الدولة املدنية 

امل�صرية  القومية  اأ�صا�س  على  ال�صيا�صى  نظامها  يقوم  التى  احلديثة 

وحدها ولي�س على اأ�صا�س الدين.

قبل ثورة 1919م كانت م�صر حتت ال�صيادة العثمانية )تركيا(، 

وكانت تدين بالوالء لل�صلطان العثماين، باعتبارها جزًءا من العامل 

مطروحة،  تركيا  عن  الوطنى  اال�صتقالل  فكرة  تكن  ومل  االإ�صالمي، 

الذى  االإ�صالمى  العامل  من  باأنه جزء  ي�صعر  كان  امل�صرى  ال�صعب  الأن 

وكان  عنه،  منف�صلة  قومية  ي�صكل  وال  عديدة،  قوميات  من  يتكون 

يدين بفكرة اجلامعة االإ�صالمية باعتباره �صعًبا م�صلًما.

ت�صتهدف حترير م�صر  الوطنية فى ذلك احلني  وكانت احلركة 

الدولة  عن  االنف�صال  ت�صتهدف  ال  ولكنها  الربيطاين،  االحتالل  من 

ال�صعب امل�صرى  التام عنها، الأن ذلك فى نظر  العثمانية واال�صتقالل 

كان من �صاأنه اأن يفتت وحدة العامل االإ�صالمي.
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وقد قاد احلركة الوطنية بهذا املعنى كل من م�صطفى كامل وحممد فريد.

ولكن هذا الو�صع اأخذ يتغري عندما قامت احلرب العاملية االأوىل )1914م-1918م(، ودخلت الدولة 

العثمانية فى حرب �صد اجنلرتا، فقد انتهزت اإجنلرتا هذه الفر�صة الإنهاء ال�صيادة العثمانية على م�صر 

كامل  ح�صن  عمه  وعينت  حلمى  عبا�س  بعزل  فقامت  1914م،  عام  عليها  الربيطانية  احلماية  وفر�س 

ومنحته لقب �صلطان اإىل اأن توفى فى عام 1917، وتوىل اأخيه اأحمد فوؤاد.

 وفى اأثناء احلرب ا�صتبدت اجنلرتا بال�صعب امل�صري بكافة الو�صائل ومنها :

- جتنيد امل�صريني ق�صًرا للعمل فى اخلطوط اخللفية

- م�صادرة موا�صى الفالحني وحبوبهم باأبخ�س االأثمان.

- االإ�صتيالء على االأقطان امل�صرية من كبار املالك باأثمان منخف�صة.

- ارتفاع اأ�صعار احلبوب الغذائية واملن�صوجات والوقود واأجور املوا�صالت دون اأن ي�صحب ذلك ارتفاع 

مماثل فى االأجور واملرتبات.

- فر�س االأحكام العرفية على البالد، وكممت ال�صحافة.

باأنه فى �صجن  امل�صرى  ال�صعب  ال�صعب، و�صعر  التى ت�صم ممثلى  الت�صريعية  انعقاد اجلمعية  - منع 

كبري.

وفى الوقت نف�صه كانت الظروف العاملية تتهياأ على نحو يخدم 

ال�صعب امل�صرى فلكى جتذب الواليات املتحدة �صعوب العامل للتحالف 

واحلرب معها �صد اأملانيا وتركيا والنم�صا، اأعلن رئي�صها ول�صون مبداأ 

اأمة فى تقرير م�صريها واحل�صول  اأية  اأى حق  »حق تقرير امل�صري« 

امل�صكالت  حلل  االأمم«  ع�صبة  »تاأليف  مبداأ  اأعلن  كما  حريتها،  على 

التى تن�صاأ بني الدول �صلمًيا ودون احلرب.

ال�صعوب  وجميع  امل�صرى  لل�صعب  املبداآن  هذان  اأعطى  وقد 

احلرب،  بعد  اال�صتعمار  من  التحرر   فى  اأماًل  لال�صتعمار  اخلا�صعة 

ع�صبة  على  ق�صيتها  م�صر  تعر�س  اأن  يكفى  اأنه  اجلميع  واعتقد 

االأمم.

ا بقبول  فلما انتهت احلرب، وهزمت فيها الدولة العثمانية، اأدرك ال�صعب امل�صرى اأنه مل يعد ملتزًمً

ال�صيادة العثمانية، وتطلع اإىل اال�صتقالل التام الأول مرة عن دولة اخلالفة، وفى الوقت نف�صه �صقطت 

مع �صقوط الدولة العثمانية فكرة اجلامعة االإ�صالمية التى كان يدعو اإليها ال�صلطان عبداحلميد الثاين، 

الزعيم �صعد زغلول
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وبرزت فكرة اجلامعة امل�صرية -اأى القومية امل�صرية- اإذ �صعر امل�صريون اأنهم اأمة واحدة م�صتقلة عن 

اأى كيان �صيا�صى اآخر، وبالتاىل يجب اأن يكونوا دولة م�صتقلة تدين بالوالء حلاكم م�صرى بعد اأن كان 

والوؤها للحاكم العثماين.

وهكذ� تبلورت �حلركة �لوطنية حول فكرتني �أ�سا�سيتني:

االأوىل: اإنهاء االحتالل الربيطانى مل�صر .

والثانية اإعالن م�صر دولة م�صتقلة ذات �صيادة .

وقد تعلق اأمل امل�صريني فى حتقيق هذين الهدفني الوطنيني على موؤمتر ال�صلح، الذى كان مقرًرا عقده 

اأجل حتقيق اال�صتقالل  نتائج احلرب لذلك، ومن  للنظر فى ت�صويات  فى باري�س فى )يونيه 1919م(، 

والتخل�س من احلماية الربيطانية على م�صر، قابل وفد من بع�س زعماء م�صر يتكون من )�صعد زغلول 

وعبدالعزيز فهمى وعلى �صعراوي(، املندوب ال�صامى الربيطانى )وجنت( فى )نوفمرب 1918م(، وطلب 

املوافقة على ال�صفر اإىل اإجنلرتا ملفاو�صة احلكومة الربيطانية لل�صماح لهم بال�صفر اإىل باري�س لعر�س 

ق�صية ا�صتقالل م�صر على موؤمتر ال�صلح.

لكن املندوب ال�صامى اأبدى ده�صته اأن ثالثة يتحدثون عن ال�صعب امل�صرى باأ�صره ، وعندئذ قرر �صعد 

اإنها وفد م�صر للمطالبة با�صتقاللها-  اإىل  اإ�صارة  زغلول ورفاقه تاأليف هيئة ت�صمى »الوفد امل�صري« - 

كما قرر اأن يح�صل هذا الوفد امل�صرى على توكيالت من االأمة امل�صرية تخوله �صفة متثيله لالأمة. وقد 

�صارعت جماهري ال�صعب اإىل توقيع هذه التوكيالت فى حما�س وطنى عارم، وبذلك اأ�صبح الوفد امل�صرى 

العمود الفقرى للحركة الوطنية فى م�صر  باعتباره وكيل االأمة. وعندما علمت اإجنلرتا بالتفاف ال�صعب 

امل�صرى حول الوفد امل�صري، قامت باعتقال �صعد زغلول وبع�س اأع�صاء الوفد، ونفتهم اإىل جزيرة مالطة 

فى  )مار�س 1919م( مت�صورة اأنها بذلك �صوف تطفئ نريان احلركة الوطنية! ولكن ال�صعب امل�صرى اأثبت 

خطاأ ت�صورها، الأن هذا االإعتقال اأ�صعل نريان الثورة.

ف�صرعان ما اندلعت املظاهرات فى القاهرة على يد الطلبة، وعلى يد املثقفني )االأفندية( والعمال، 

االأقاليم  مدن  اإىل  الثورة  وانتقلت  البولي�س،  رجال  مع  اال�صتباكات  ودارت  املوا�صالت،  حركة  وتعطلت 

التليفون  خطوط  وقطع  احلديدية،  ال�صكك  خطوط  بتقطيع  قاموا  الذين  القرى  فى  الفالحني  واإىل 

والتلغراف، ومهاجمة مراكز البولي�س وحمطات ال�صكك احلديدية، فانقطعت ال�صلة بني القاهرة ومدن 

االأقاليم، وا�صتوىل الثوار فى بع�س املدن على ال�صلطة، كما حدث فى مدينة زفتى، 

وتكونت اللجان الثورية لتنظيم الن�صال �صد االجنليز. وقد ا�صرتك فى هذه الثورة منذ البداية 

امل�صلمون واالأقباط على ال�صواء، بهدف اال�صتقالل التام عن كل من تركيا واجنلرتا. فكان ذلك بداية 
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ع�صر اال�صتقالل الوطنى اخلال�س، واأ�صبحت م�صر بذلك الدولة العربية الوحيدة التى ال ميزق �صعبها 

بر�صا�س  امل�صفوح  الدم  بينهم  واألف  واالأقباط،  امل�صلمون  اأن توحد  بعد  والقومية،  الدينية  الع�صبيات 

االجنليز، واتخذوا لهم علما عليه هالل و و�صطه �صليب، واأخذ الق�صاو�صة يخطبون على منابر امل�صاجد 

الكني�صة  الكنائ�س حتى مذبح  اأمام مذابح  امل�صلمني يخطبون  م�صايخ  واأخذ  االأزهر،  حتى منرب اجلامع 

املرق�صية الكربى.

وخرجت  اجتماعي،  تطور  اأخطر  م�صجلة  مرة،  الأول  امل�صرية  املراأة  الثورة  فى  ا�صرتكت  كذلك 

فى  الرجل  مع  ا�صرتكت  كما  الثلثمائة،  على  يزيد  ما  بع�صها  اأفراد  عدد  بلغ  التى  الن�صائية  املظاهرات 

اإقامة املتاري�س فى ال�صوارع الإعاقة مرور القوات االجنليزية. وقد واجهت قوات االحتالل االجنليزى 

هذه الثورة بالعنف ال�صديد، ووجهت حمالت االنتقام فى الوجه البحرى وال�صعيد، تق�صف املدن والقرى 

بالقنابل من الطائرات، وحترق القرى، وترتكب الفظائع فى كل مكان. ولكن ذلك مل يطفئ ثورة ال�صعب 

امل�صري، واإمنا غري فقط اأ�صلوب ن�صاله! فعندما جنحت القوة امل�صلحة لالإجنليز فى اإخماد ثورة العنف، 

جلاأ ال�صعب امل�صرى اإىل املقاومة ال�صلبية اإذ امتنعت قوى ال�صعب امل�صرى عن العمل، وبلغ االأمر اإ�صراب 

املوظفني عن العمل، وظهرت اجلمعيات ال�صرية، التى كان منها جمعية اليد ال�صوداء، وجمعية امل�صرى 

احلر، وجمعية االنتقام وغريها.

االحتالل  منذ  مثيل  لها  ي�صبق  مل  �صاملة  �صعبية  ثورة  اأمام  اأنها  الربيطانية  احلكومة  اأدركت  هنا 

الربيطانى فى �صبتمرب 1882م، وال جتدى فيها عمليات القمع وا�صتخدام العنف، فقررت اإحداث تعديل 

فى �صيا�صتها، ومواجهة الثورة باالإجراءات االآتية:

1- الت�صاهل فى م�صاألة االإفراج عن �صعد زغلول ورفاقه، وال�صماح لهم وللوفد بال�صفر اإىل باري�س 

لعر�س ق�صية م�صر على موؤمتر ال�صلح.

2 - �صد الطريق فى وجه الوفد عند و�صوله اإىل باري�س، عن طريق احل�صول على اعرتاف الدول 

املجتمعة فى موؤمتر ال�صلح باحلماية الربيطانية على م�صر.

3- اإر�صال جلنة اإىل م�صر برئا�صة اللورد ملرن، الإقناع ال�صعب امل�صرى بقبول احلماية للح�صول على 

اعرتاف منهم بذلك.

لذلك عندما ذهب الوفد امل�صرى برئا�صة �صعد زغلول اإىل باري�س، وفوجيء باعرتاف موؤمتر ال�صلح 

باحلماية، مل يتملك الياأ�س �صعد زغلول، ومل يرجع اإىل م�صر ليعلن ف�صل الوفد فى مهمته اأمام موؤمتر 

باإقرار  االعرتاف  عدم  وينا�صدهم  االأوربية  الدول  برملانات  يخاطب  باري�س،  فى  ا�صتمر  بل  ال�صلح، 

احلماية الربيطانية على م�صر، ويعطى لل�صعب امل�صرى االأمل فى اإ�صقاط احلماية الربيطانية واحل�صول 
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على اال�صتقالل. وفى الوقت نف�صه اأخذ �صعد زغلول وهو فى باري�س يقود احلركة الوطنية فى م�صر، 

اإىل باري�س، ويعطى تعليماته  الوفد  تاألفت عند �صفر  التى  الوفد املركزية بالقاهرة،  من خالل جلنة 

باري�س،  من  له  ير�صلها  كان  التى  ال�صرية  اخلطابات  طريق  عن  فهمى  عبدالرحمن  العام  ل�صكرتريها 

االجنليز،  ملقاومة  املتحم�صني  ال�صبان  من  �صرى  جهاز  تكوين  من  فهمى  عبدالرحمن  متكن  ذلك  وبف�صل 

وتنظيم حركة ال�صعب امل�صرى �صد االحتالل، 

وتاأ�صي�س النقابات العمالية، ومقاومة العنا�صر املعادية للوفد.وبف�صل جلنة الوفد املركزية ف�صلت 

خطة بريطانيا فى احل�صول على اعرتاف ال�صعب امل�صرى باحلماية الربيطانية عن طريق جلنة ملرن، 

ب�صرورة  امل�صرى  ال�صعب  لتوعية  فهمى  عبدالرحمن  اإىل  باري�س  من  تعليماته  زغلول  �صعد  اأر�صل  فقد 

مقاطعة اللجنة، الأن التفاو�س معها يعنى تنازل ال�صعب عن وكالته للوفد الذى يعترب املدافع الوحيد 

عن الق�صية الوطنية، وقد ا�صتجاب ال�صعب امل�صرى لدعوة مقاطعة جلنة ملرن، واأخذ االأفراد من جميع 

الطبقات - حتى تالميذ املدار�س ال�صغار - يعلنون عزمهم على مقاطعة اللجنة، واحتجاجهم على قدومها 

باملظاهرات العنيفة، وعندئذ اأدرك اللورد ملرن اأن ال�صعب امل�صرى متم�صك بالوفد وقائده �صعد زغلول، 

وبالتاىل مل يعد مفر اأمامه من التفاو�س مع �صعد زغلول والوفد حلل الق�صية الوطنية، وكان هذا بداية 

مرحلة املفاو�صات امل�صرية الربيطانية التى مرت بعدة اأدوار وانق�صمت اإىل مرحلتني هما: 

وانتهت بتوقيع معاهدة 1936م بني م�صر  اأغ�صط�س 1936م،  اإىل  األولى من يونية 1920م  املرحلة 
وبريطانيا.

املرحلة الثانية بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، وبداأت فى اإبريل �صنة 1946م، واأنتهت فى اأكتوبر 
�صنة 1951م باإلغاء معاهدة 1936م وعودة الن�صال امل�صلح �صد اجنلرتا.

اإلغاء احلماية  وقد بداأت املرحلة االأوىل مبفاو�صات »�صعد زغلول - ملرن«، وكان هدف م�صر منها 

ف�صلت  ولكنها  واخلارجي.  الداخلى  التام  م�صر  با�صتقالل  بريطانيا  واعرتاف  م�صر،  على  الربيطانية 

ب�صبب اإ�صرار بريطانيا على حتويل اال�صتقالل مل�صر اإىل اإ�صتقالل �صكلى عن طريق توىل بريطانيا مهمة 

حماية امل�صالح االأجنبية فى م�صر وحماية االأقليات، وحرمان م�صر من احلق فى اإقامة عالقات م�صتقلة 

مع الدول االأخري.

ورف�س �صعد زغلول اإبرام معاهدة مع بريطانيا تعطى م�صر ا�صتقالاًل �صوريًا. ومن ثم اعتقلت �صعد 

زغلول ونفته اإىل جزيرة �صي�صل باملحيط الهندي، متهيًدا الإعالن ما عرف با�صم 

ت�صريح 28 فرباير 1922م. الذى اأعلنت فيه : انتهاء احلماية الربيطانية على م�صر، وتكون 

م�صر دولة م�صتقلة ذات �صيادة مع حتفظات اأربعة تت�صمن االآتي:
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وجود  لتربير  وذلك  م�صر،  فى  الربيطانية  االإمرباطورية  موا�صالت  تاأمني  فى  بريطانيا  حق   -1

جي�س احتالل اجنليزى فى م�صر.

2- حقها فى الدفاع عن م�صر، وذلك لتربير منع تكوين جي�س م�صرى قوي.

3- حقها فى حماية امل�صالح االأجنبية فى م�صر وحماية االأقليات، وذلك لتربير تدخلها فى ال�صئون 

الداخلية امل�صرية.

4- واأخرًيا حقها فى الت�صرف فى ال�صودان.

مل يحقق هذا الت�صريح للم�صريني اأمانيهم الوطنية كاملة، ولذلك رف�صه ال�صعب امل�صري، ولكنه مع 

ذلك اأعطى مل�صر حق و�صع د�صتور فيكون اأ�صا�ًصا للحكم ورفع لقب حاكم م�صر من �صلطان اإىل ملك، فاأ�صبح 

ال�صلطان فوؤاد ي�صمى امللك فوؤاد االأول منذ مار�س 1922م.

د�صتور 1923م :

بداية  الد�صتور  اأهم تغيري ترتب على ت�صريح 28 فرباير هو ح�صول م�صر على  كان  النحو  على هذا 

املرحلة الليربالية. بعد اأن كان احلاكم امل�صرى اأو االأجنبى هو م�صدر ال�صلطات. فلقد تاألفت جلنة لو�صع 

لنف�صه  ينتزع  لكى  فوؤاد تدخل  امللك  اأن  اإال  الهدف، ومع جناحها حلد كبري،  لتحقيق هذا  الد�صتور اجلديد 

�صلطات فى الد�صتور تتيح له التحكم فى �صئون احلكم رغم اإرادة االأمة، فقد اأ�صبح من حقه حل الربملان دون 

قيد اأو �صرط، واإقالة الوزارة مهما حازت لثقة االأمة. 

لذلك �صدر الد�صتور فى )اإبريل 1923م( وا�صتمل على ن�صو�س متعار�صة اأى ن�صو�س جتعل االأمة 

م�صدر ال�صلطات ون�صو�س اأخرى تعطل اإعمال هذه الن�صو�س، االأمر الذى اأثر على نوع احلياة الليربالية 

التى �صهدتها م�صر منذ �صدور د�صتور 1923م حتى ثورة يوليو 1952. فعلى الرغم من اأن الد�صتور قرر 

فى املادة 23 اأن االأمة هى م�صدر ال�صلطات، فاإن امللك ظل من الناحية الفعلية هو م�صدر ال�صلطات معظم 

تلك املرحلة الليربالية. على اأن الد�صتور -مع ذلك- ت�صمن املبادئ الليربالية االآتية:

 حرية اإبداء الراأي، وحرية ال�صحافة، وحرية االعتقاد -وهو ما يعنى اأن يكون الدين هلل والوطن 

القانون،  اأمام  امل�صريني  جميع  وم�صاواة  واالأحزاب،  اجلمعيات  وتكوين  االجتماع  وحرية  للجميع- 

وم�صاواتهم فى التمتع باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، وفيما عليهم من الواجبات، وحرمة املنازل، وحرمة 

امللكية، فال ينزع من اأحد ملكه اإال للمنفعة العامة ب�صرط تعوي�صه، وحظر الرقابة على ال�صحف. كما 

اأخذ الد�صتور مببداأ ف�صل ال�صلطات الثالث: الت�صريعية والتنفيذية والق�صائية، فال�صلطة الت�صريعية 

غري  ولكنه  امللك،  يتوالها  التنفيذية  وال�صلطة  املنتخبني،  ال�صعب  ممثلى  ي�صم  الذى  الربملان  يتوالها 
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م�صئول، واإمنا يتوالها بوا�صطة وزرائه، والوزارة لي�صت م�صئولة اأمام امللك واإمنا اأمام الربملان.

وزارة ال�صعب وارتفاع املد الثورى :

اأثر �صدور د�صتور 1923م ،  جرت انتخابات عامة ، لكى يختار ال�صعب ممثليه فى الربملان.  وعلى 

وقد اأ�صفرت عن فوز الوفد برئا�صة �صعد زغلول باأغلبية �صاحقة بلغت 90% واألف �صعد زغلول اأول وزارة 

�صعبية د�صتورية فى تاريخ م�صر فى ) يناير 1924م(.

اإذ اجتهت اإىل ترقية �صئون  وقد نعمت م�صر فى عهد هذه الوزارة باأول ثمار احلياة الد�صتورية، 

البالد ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية، عن طريق مايلى :

ل�صغار  احلكومة  اأرا�صى  من  جزء  اأكرب  وبيع  الربيطانية،  العملة  عن  امل�صرية  العملة  ف�صل    -

املزارعني، 

- زيادة ميزانية وزارة املعارف وو�صع م�صروع قانون التعليم االإجبارى للبنني والبنات. 

املوظفني  حمل  امل�صريني  املوظفني  اإحالل  طريق  عن  امل�صرية  بال�صبغة  امل�صرية  االإدارة  �صبغ   -

االأجانب، 

- تخلي�س احلياة االقت�صادية من ال�صيطرة االأجنبية. 

- ت�صجيع احلركة الوطنية فى ال�صودان، التى ت�صعى لوحدة م�صر وال�صودان وحترير وادى النيل 

من االجنليز.

وب�صبب هذه ال�صيا�صة، ا�صتعلت احلركة الوطنية فى كل من م�صر وال�صودان مما اأغ�صب احلكومة 

�صعد زغلول فى مفاو�صات  ال�صودان عن م�صر. لذلك عندما دخل  لف�صل  التى كانت ترمى  الربيطانية 

مع امل�صرت مكدونالد رئي�س احلكومة الربيطانية، لعقد معاهدة حتقق مل�صر اال�صتقالل التام ولربيطانيا 

فى  التدخل  بريطانيا على  الإ�صرار  ف�صلت،  الد�صتوري-  مفاو�صات فى عهد احلكم  اأول  م�صاحلها -وهى 

�صئون م�صر الداخلية، وال�صيطرة على �صيا�صة م�صر اخلارجية ، واإ�صرارها على بقاء القوات الربيطانية 

فى منطقة قناة ال�صوي�س. 

امل�صرى  اجلي�س  عام  قائد   ، ستاك  السيرلى  باغتيال  م�صريني  قيام  الف�صل  هذا  على  ترتب  وقد 

)ال�صردار(، مت�صورين اأنهم يخدمون بهذا االغتيال م�صلحة م�صر، ولكنهم اأحلقوا بها �صرًرا فادًحا، اإذ 

اأدى عملهم اإىل اإ�صقاط اأول حكومة �صعبية منتخبة باإرادة ال�صعب فى م�صر، وهى وزارة �صعد زغلول.

فقد انتهز االإجنليز الفر�صة، وقدموا ل�صعد زغلول اإنذاًرا �صديد اللهجة، ت�صمن مايلى :

-  دفع تعوي�س ن�صف مليون جنيه.
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- �صحب اجلي�س امل�صرى من ال�صودان، مما يعنى ف�صل ال�صودان عن م�صر من الناحية الفعلية.

- اأمرت بريطانيا قواتها باحتالل جمارك اال�صكندرية.

االأمر الذى اأرغم �صعد زغلول على تقدمي ا�صتقالة وزارته اإىل امللك الذى عهد برئا�صة الوزارة اإىل 

اأحمد زيور با�صا، الذى قبل �صروط االإنذار الربيطاين.

انتكا�ص احلركة الوطنية بعد مقتل ال�صردار:

انتهز امللك فوؤاد فر�صة ال�صدام بني الوفد واالجنليز ليحكم البالد حكًما دكتاتورًيا، وم�صتنًدا اإىل 

تاأييد االإجنليز. فقد اأوعز اإىل زيور با�صا بحل جمل�س النواب الذى انتخب باإرادة ال�صعب، والتدخل فى 

االنتخابات العامة التى جرت بعد ذلك. ولكن ال�صعب امل�صرى اأظهر م�صاندته للوفد وثقته به، ففاز فى 

انعقاده، منتهًكا بذلك  النواب اجلديد فى نف�س يوم  امللك فوؤاد بحل جمل�س  االنتخابات، وعندئذ قام 

الد�صتور. فكان ذلك بداية عبث امللك بالد�صتور واحلياة الد�صتورية.

وقد واجه ال�صعب امل�صرى ذلك برفع �صعار مطلب الد�صتور اإىل جانب �صعار مطلب اال�صتقالل التام، 

فقد اأدرك اأن احلكم الدكتاتورى يعطل طاقاته وي�صل حركته فى مواجهة االحتالل الربيطاين، واأن 

احلكم الد�صتورى مدخل اإىل اال�صتقالل، اإذ ال ي�صتطيع ال�صعب امل�صرى اإجبار بريطانيا على االعرتاف 

با�صتقالل م�صر التام، وهو مقهور فى الداخل وخا�صع لنظام دكتاتورى يفر�صه امللك.

االأحزاب  تكاتفت  وقد  والد�صتور.  اال�صتقالل  الوطنية:  احلركة  �صعار  اأ�صبح  احلني  ذلك  ومنذ 

ال�صتعادة احلكم الد�صتوري، فعقد النواب وال�صيوخ اجتماًعا مهما فى فندق الكونتننتال بالقاهرة فى 

نوفمرب 1925م، اأعلنوا فيه بطالن القرار الذى اتخذه امللك بحل جمل�س النواب، ومت�صكهم بنيابتهم عن 

االأمة، وعدم الثقة بالوزارة.

واإزاء هذا االجماع، ونظًرا ملا تبني لالجنليز من تزايد التذمر ال�صعبي، وعجز امللك عن فر�س حكمه 

الدكتاتوري، اأ�صدروا اأوامرهم اإليه بعودة احلياة النيابية، ومل ميلك �صوى االإذعان. فجرت انتخابات 

عامة فى مايو 1926م، حر�صت فيها االأحزاب على عدم التناف�س منًعا لالنق�صام، وقد فاز فيها الوفد 

باالأغلبية، ولكن عندما اأراد �صعد زغلول تاأليف الوزارة، تدخل االجنليز ملنعه من ذلك، واأر�صلوا قطعة 

حربية اإىل االأ�صكندرية للتهديد بالتدخل بالقوة، فتوىل عدىل يكن با�صا رئا�صة وزارة ائتالفية من 

الوفد وحزب االأحرار الد�صتوريني، وانتخب �صعد زغلول رئي�ًصا ملجل�س النواب، وم�صطفى النحا�س ووي�صا 

وا�صف وكيلني للمجل�س.

ثم توفى �صعد زغلول فى اأغ�صط�س 1927م، وخلفه م�صطفى النحا�س با�صا فى رئا�صة الوفد، فرتتب 
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على ذلك انقالب اأحزاب االأقلية على االئتالف، فانتهزت فر�صة توىل م�صطفى النحا�س رئا�صة الوزارة 

االإئتالفية بعد ا�صتقالة عبداخلالق ثروت با�صا، وحتالفت مع امللك فوؤاد الإ�صقاط وزارة النحا�س، وهو 

ما حدث فى يونيه 1928م، فقد اأقال امللك النحا�س با�صا من رئا�صــــة الــــــوزارة، وعهــــــد بــهــــا اإلــــى 

حممد حممود با�صا رئي�س حزب االأحرار الد�صتوريني، وهو من اأحزاب االأقلية، وبذلك انهار احلكم 

الد�صتوري. وقد �صارع حممد حممود با�صا بتعطيل احلياة النيابية »ثالث �صنوات قابلة للتجديد« - اأى 

القب�صة  »وزارة  بـ  وزارته  �صميت  البالد حكًما دكتاتورًيا، حتى  واأخذ يحكم  م�صمي!  اأجل غري  اإىل 

احلديدية« ، وقام بتعطيل احلريات ال�صيا�صية التى ن�س عليها الد�صتور، وهى حرية االجتماعات، 

واملظاهرات، وحرية الراأي، وحرية ال�صحافة، واأدخل املعار�صني ال�صجون، وبذلك اأ�صبحت البالد اأ�صبه 

ب�صجن كبري.

وقد واجه الوفد ذلك باملقاومة ال�صديدة ، االأمر الذى اأدى اإىل ا�صتعال ال�صراع احلزبى وان�صغال 

، وانتهى االأمر  باإقالته فى  )اأكتوبر  ال�صعب عن ال�صراع مع اإجنلرتا بال�صراع �صد احلكم الدكتاتورى 

1929م، وتاألفت وزارة حمايدة برئا�صة عدىل يكن با�صا، اأجرت انتخابات حرة، فاز فيها الوفد باالأغلبية 

ال�صاحقة، وقام النحا�س بتاأليف الوزارة فى اأول يناير 1930م، ولكن هذه الوزارة مل ت�صتمر اأكرث من 

التوقيع على  اأعمالها. وميتنع عن  ي�صل  واأخذ  العقبات،  امللك فى وجهها  اأقام  ما  ف�صرعان   ، اأ�صهر  عدة 

املرا�صيم، مما اأجرب م�صطفى النحا�س با�صا على تقدمي ا�صتقالته، فاأ�صند امللك رئا�صة الوزارة الإ�صماعيل 

�صدقى با�صا فى يوم يونية 1930م. وفى عهده فر�س على البالد حكما دكتاتوريا ثقياًل، حل فيه الربملان، 

واأبطل د�صتور �صنة 1923م، واأعلن د�صتورا جديدا عرف بد�صتور 1930م ، يزيد من �صلطات امللك، واألف 

حزًبا جديًدا برئا�صته اأ�صماه )حزب ال�صعب(  ثم انتهى حكم اإ�صماعيل �صدقى فى 1933م.

فى  با�صا  ن�صيم  توفيق  ثم  با�صا،  يحيى  عبدالفتاح  وخلفه  1933م،  �صدقى  اإ�صماعيل  حكم  انتهى 

)نوفمرب 1934م(. والذى توتر املوقف الدوىل فى عهده ب�صبب غزو اإيطاليا احلب�صة )1935م( واأخذ 

ينذر بن�صوب حرب عاملية وطلب حزب الوفد اإجراء مفاو�صات مع بريطانيا ب�صاأن التحفظات االأربعة ولكن 

احلكومة الربيطانية تهربت، و�صرح وزير خارجيتها �صمويل هور فى )نوفمرب 1935م( باأن بريطانيا 

تف�صل التعامل مع م�صر بحرية دون قيود وعندئذ ا�صتعلت البالد بالثورة، واأخذت متوج باملظاهرات، 

وتعطلت و�صائل املوا�صالت، وتاألفت جبهة وطنية تعمل الإعادة د�صتور 1923م وعقد املعاهدة.

الدخول فى  الد�صتور، ووافقت على  باإعادة  امللك  فاأمرت  اإىل الرتاجع،  وعندئذ ا�صطرت بريطانيا 

مفاو�صات مع م�صر الإبرام معاهدة، ب�صرط اأن يكون االتفاق مع ممثلى ال�صعب امل�صرى باأ�صره - اأى مع جميع 

االأحزاب - ل�صمان قبول املعاهدة من جميع االأحزاب امل�صرية، فال تتعر�س للمزايدات بعد اإبرامها.
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وبناء على هذه املتغريات قدم توفيق با�صا ا�صتقالته اإىل امللك، فعهد اإىل على ماهر با�صا برئا�صة 

الوزارة فى يناير 1936م، بهدف اإجراء انتخابات حرة، و�صدر مر�صوم ملكى فى فرباير 1936م بتاأليف 

وفد املفاو�صات مع احلكومة الربيطانية، مل ي�صرتك فيها احلزب الوطني، كما �صدر مر�صومني فى مار�س 

1936م باإجراء االنتخابات العامة ملجل�صى النواب وال�صيوخ. وفى مار�س عقدت اأول جل�صة للمفاو�صات 

بني م�صر وبريطانيا، وهى التى انتهت فى )اأغ�صط�س 1936م( باإبرام معاهدة ال�صداقة والتحالف بني 

م�صر وبريطانيا، وعرفت با�صم: »معاهدة 1936م« التى ن�صت على ما يلي:

1 - انتهاء احتالل م�صر ع�صكرًيا بوا�صطة قوات اإجنلرتا.

2- ان�صمام م�صر اإىل ع�صوية ع�صبة االأمم باعتبارها دولة م�صتقلة ذات �صيادة.

3- اإلغاء االمتيازات االأجنبية.

4 - تقوية اجلي�س امل�صرى اإىل الدرجة التى متكنه من الدفاع عن قناة ال�صوي�س مبفرده، فاإذا و�صل 

اإىل هذه القوة، جتلو القوات الربيطانية احلليفة من م�صر.

االأوربية، وخروج  االأمن  اإدارة  واإلغاء  امل�صري،  املوظفني الربيطانيني من اجلي�س  5- �صحب جميع 

العن�صر االأوربى من البولي�س، واعتبار م�صر هى امل�صئولة عن حماية االأجانب.

6- حرية م�صر فى عقد املعاهدات ال�صيا�صية مع الدول االأجنبية، ب�صرط اأال تتعار�س مع املعاهدة.

7 - اإرجاع اجلي�س امل�صرى اإىل ال�صودان، واعرتاف بريطانيا باالإدارة امل�صرتكة مع م�صر لل�صودان.

ثانًيا: املتغريات الداخلية والدولية بعد معاهدة 1936م :

على هذا النحو انتهت �صفحة من ن�صال ال�صعب امل�صرى من اأجل حتقيق اال�صتقالل. وحتولت العالقات 

بني بريطانيا وم�صر من عالقات اإحتالل اإىل عالقات حتالف. وفى املرحلة التالية، ظهرت قوى �صيا�صية 

جديدة فى م�صر متثلت فى جماعة االإخوان، وجماعة م�صر الفتاة، وقد حتالفتا مع امللك فاروق �صد 

الوفد، وكانتا متيالن لقوى املحور )اأملانيا واإيطاليا( وكانت هاتان اجلماعتان متار�صان ن�صاطهما ال�صيا�صى 

من خالل ميلي�صيات )اأى فرق �صبه ع�صكرية( ترتدى قم�صاًنا ملونة )اللون االأ�صفر جلماعة االأخوان 

امللك، وفى  الوفد وخلدمة  امللي�صيات �صد  ا�صتخدمتا هذه  الفتاة(، وقد  االأخ�صر جلماعة م�صر  واللون 

الوقت نف�صه ازداد نفوذ الق�صر و�صيطرته مع اعتالء امللك فاروق ال�صاب العر�س، وتعيني على ماهر با�صا 

رئي�ًصا للديوان امللكي، وهو ذو ميول حمورية، وازدياد نفوذ اخلدم االإيطاليني فى الق�صر امللكى على امللك 

فاروق. 

با�صـــــا  النحـــا�س  م�صطفــى  وزارة  اإقالـــة  من  فـــــاروق  امللك  متكن  اجلديدة  العوامل  هذه  وبف�صل 
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البالد  فحكمـــت  واأحكامه،  الد�صتور  بذلك  منتهًكا   
)٭(

االأقلية حكومات  واأعاد  1937م،  دي�صمرب  فــــــى 

منـــذ دي�صمرب 1937م، اإىل فرباير 1942م.

حادث 4 فرباير 1942م :

فى عهود هذه احلكومات التى مل تاأت بناًء على انتخابات عامة وا�صتمدت ثقتها ووجودها من امللك، 

تغريت االأو�صاع الدولية، وتطورت عالقات م�صر بربيطانيا تطوًرا خطرًيا، فقد ن�صبت احلرب العاملية 

وبني  بينه  خالفات  ون�صبت  احلكم،  با�صا  ماهر  على  حكومة  توىل  اأثناء  1939م،  �صبتمرب  فى  الثانية 

بريطانيا حول طلب بريطانيا باأن تعلن م�صر احلرب على دول املحور وهو ما كان يرف�صه على ماهر ، 

فتدخلت فى يونيو 1940م لطرد على ماهر با�صا من احلكم.

وفى عهد حكومة ح�صني �صرى با�صا، وقع �صدام بني بريطانيا وامللك فاروق ب�صبب ميوله املحورية، 

اأنه عندما و�صلت قوات املحور اإىل احلدود امل�صرية، ب�صقوط بنغازى فى يد قوات املحور بقيادة  ذلك 

»اإىل االأمام ياروميل« فى يوم 2 فرباير 1942م، االأمر  اجلرنال روميل حرك الق�صر مظاهرات تهتف 

النحا�س  م�صطفى  برئا�صة  حكومة   وتعيني  الق�صر،  حكم  الإ�صقاط  بالتدخل  بريطانيا  واجهته  الذى 

4 فرباير 1942م، فلما رف�س الزعماء وامللك هذا االإنذار، قامت  با�صا، وقدمت اإنذارا بذلك فى يوم 

بريطانيا بتحريك دبابات اأحاطت بق�صر عابدين، واأرادت خلع امللك فاروق عن العر�س، ولكن امللك قبل 

بتاأليف  االأغلبية  رئي�س حزب  با�صا  النحا�س  االأخرية، وكلف م�صطفى  اللحظة  الربيطانى فى  االإنذار 

الوزارة عندئذ تراجع ال�صفري الربيطانى عن عزله.

م�صاعدات ع�صكرية  الفا�صي. وقدمت  املحور  لدفع خطر  الوفد مع بريطانيا  وقد تعاونت حكومة 

مهمة �صاعدت اإجنلرتا على هزمية املحور ولكن عندما اقرتبت احلرب من نهايتها، خ�صيت بريطانيا من 

مطالبة حكومة الوفد لها بجالء القوات الربيطانية عن م�صر، ووحدة وادى النيل ثمًنا مل�صاعدتها اأثناء 

احلرب، ف�صمحت للملك فاروق باإقالة حكومة الوفد، وتعيني حكومة من حكومات االأقلية، حتى ين�صغل 

ال�صعب بال�صراع من اأجل الد�صتور عن ال�صراع �صد اجنلرتا، وهو ما مت فى )اأكتوبر 1944م(.

وفى الفرتة التى تلت اإقالة حكومة الوفد، ا�صتبد امللك فاروق باحلكم، م�صتعيًنا فى ذلك باأحزاب 

 مل تكن حتظى باأى تاأييد من ال�صعب امل�صري.
)٭(

االأقلية كما فعل اأبوه، فتاألفت حكومات 

)٭( حكومة حممد حممود با�صا، حكومة على ماهر با�صا، حكومة ح�صن �صربى با�صا، حكومة ح�صني �صرى با�صا

)٭( وزارة اأحمد ماهر با�صا، حممود فهمى النقرا�صى با�صا، اإ�صماعيل �صدقى با�صا، حممود فهمى النقرا�صى با�صا 

الثانية، اإبراهيم عبدالهادى با�صا، ح�صني �صرى با�صا
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فهمى  با�صا وحممود  ماهر  اأحمد  الوزارات، وهما:  روؤ�صاء  من  اثنان  الوزارات قتل  وفى عهود هذه 

بعدة  قام  الذى  ال�صرى  وتنظيمها  اجلوالة،  من  فرًقا  وكونت  االإخوان  حركة  وقويت  با�صا.  النقرا�صى 

تفجريات فى القاهرة واغتياالت �صيا�صية، وقتلت النقرا�صى با�صا عندما قام بحلها. وبذلك كانت عهود 

مبا  1936م  معاهدة  تعديل  احلكومات  هذه  اأرادت  وقد  واإرهاب  ا�صتقرار  عدم  عهود  احلكومات  هذه 

يحقق اجلالء للقوات الربيطانية من م�صر ووحدة وادى النيل، ولكنها ف�صلت فى ذلك االأمر الذى ا�صطر 

النقرا�صى با�صا لعر�س ق�صية م�صر على جمل�س االأمن، ولكن جمل�س االأمن مل يتخذ قرار فى الق�صية 

وتركها معلقة.

كاف،  ع�صكرى  ا�صتعداد  دون  فل�صطني  حرب  العربية  الدول  مع  م�صر  دخلت  1948م(  )مايو  وفى 

لطرد اليهود من فل�صطني، ومل يكن التعاون بني اجليو�س العربية كافيًا، فف�صلت فى اإزالة دولة اإ�صرائيل، 

وانتهت احلرب بهدنة فى )فرباير 1949م(.

واأمام تدهور املوقف ال�صيا�صى على هذا النحو، اأجرب امللك فاروق على املوافقة على اإجراء انتخابات 

عامة حرة فى )يناير 1950م( اأ�صفرت عن فوز الوفد باالأغلبية، وتوىل م�صطفى النحا�س احلكم فى 

)يناير 1950م( فاأطلق احلريات التى كانت حمبو�صة فى عهود حكومات االأقلية، ودخل فى مفاو�صات 

مع احلكومة الربيطانية لتعديل معاهدة 1936م فى الفرتة من )مار�س 1950م اإىل اأغ�صط�س 1951م(، 

واأطلق  1936م،  معاهدة  اإلغاء  1951م(  اأكتوبر  فى)  النحا�ص  م�صطفى  اأعلن  جناًحا،  حتقق  مل  وملا 

احلرية لل�صعب للن�صال امل�صلح �صد القوات الربيطانية فى القناة.

اإىل زيادة  املع�صكرات الربيطانية، وعمدت احلكومة  الفدائيني فى مهاجمة  اأخذ  وبناء على ذلك 

قاموا  ذلك  االجنليز  اكت�صف  وملا  الفدائيني،  مل�صاعدة  ال�صرطة(  )رجال  النظام  بلوكات  جنود  عدد 

مبحا�صرة مبنى حمافظة االإ�صماعيلية لنزع �صالح جنود بلوكات النظام فى )25 يناير 1952م(، ولكن 

وزير الداخلية فوؤاد �صراج الدين اأمرهم باملقاومة، االأمر الذى اأدى اإىل م�صرع الع�صرات منهم، وعندما 

و�صل نباأ ذلك اإىل القاهرة، حتركت قوات بلوكات النظام فيها احتجاًجا، واأدى ذلك اإىل حريق القاهرة 

فى 26 يناير 1952م.

وقد انتهز امللك فاروق الفر�صة ليحكم البالد حكًما دكتاتورًيا، فاأقال حكومة الوفد، وعهد فى ظل 

االأحكام العرفية، اإىل على ماهر با�صا بتوىل الوزارة، ولكن وزارته ا�صتقالت فى اأول مار�س، وتلى ذلك 

عدة وزرات خمتلفة حتى قامت ثورة يوليو 1952م.
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ثالًثا: ثورة 23 يوليو 1952 م:

 العوامل التى اأدت اإىل قيام الثورة :

1 - كان حترير م�صر من االحتالل الربيطانى هو الهدف الرئي�صى الذى تركزت عليه اأفكار ال�صباط 

الوطنيني ال�صبان بعد اأن اأثبتت لهم االأحداث اأن معاهدة 1936م مل توؤد اإىل ا�صتقالل حقيقى للبالد.

فى  والغ�صب  ال�صخط  اإثارة  اإىل  اأدت  التى  العوامل  اأكرب  من  1948م  عام  فل�صطني  حرب  كانت   -2

ارتكبه  الذى  اجلرم  مقدار  القتال  �صاحات  فى  باأنف�صهم  اأدركوا  فقد  ال�صبان  امل�صريني  ال�صباط  نفو�س 

تدريب  دون  احلرب  اإىل  م�صر  جي�س  اأر�صلوا  عندما  فاروق  امللك  راأ�صه  وعلى  م�صر.  فى  احلاكم  النظام 

وا�صتعداد وبال اأ�صلحة اأو ذخائر اأو معدات كافية لكى يلقى الهزمية. 

3 - كان الو�صع ال�صيا�صى فى م�صر اأواخر العهد امللكى قد بلغ اأق�صى درجات الف�صاد واالنحالل اإذ 

كانت البالد ترزح حتت ذل وبط�س االحتالل الربيطانى ودكتاتورية امللك وانحالل نظام حكمه وف�صاد 

االأحزاب التى كان ال�صراع بينها حمتدًما من اأجل الو�صول اإىل مقاعد احلكم.

الن�صح  اأ�صاءوا  قوم  من  اأفرادها  اختار  فقد  حكمه  جبني  على  عار  و�صمة  امللك  حا�صية  كانت   -4

ال�صركات  على  ولل�صيطرة  امل�صروع  غري  للرثاء  كو�صيلة  نفوذهم  ا�صتغالل  على  وداأبوا  الت�صرف  واأ�صاءوا 

ودوائر املال« .

5- انحدرت �صمعة امللك فاروق فى م�صر حني ترامت اإىل النا�س اأنباء نزواته ب�صبب ما كان يرتكبه 

من ف�صائح اأثناء رحالته اإىل اأوربا.

الرئي�صة  االأ�صباب  من  الفا�صدة  االأ�صلحة  كانت   -6

للثورة فعندما اأخذت النيابة العامة فى التحقيق فى ق�صية 

رجال  بع�س  ا�صرتاك  التحقيق  اأثبت  الفا�صدة  االأ�صلحة 

حا�صية امللك فاروق فى �صفقات ال�صالح.

7- �صوء توزيع ملكية االأرا�صى الزراعية فى م�صر قبل 

الثورة اأدى اإىل خلل وا�صح فى توزيع االأر�س الزراعية، 

املعدمني وا�صطروا  واأ�صبحت االأغلبية من الفالحني من 

اإىل العمل كم�صتاأجرين �صغار اأو عمال زراعيني يعانون الفقر واحلاجة ومل يكن للعمال حقوق حتميهم 

من اإ�صتبداد وحتكم اأ�صحاب االأعمال فال قانون للمعا�صات وال تاأمينات اجتماعية اأو تعوي�صات حمددة 

فى حالة االإ�صابة ولذلك كان كبار الراأ�صماليني يبتزون عرق العمال وي�صتغلون جهدهم دون وجود اأى 

قوانني حلمايتهم.

وكانت العبارة التى قالها البطل ال�صهيد 

ا�صت�صهاده  قبل  عبدالعزيز  اأحمد  العقيد 

تتمثل اأمامهم بحروف من نور وهى »اأن ميدان 

تعبريًا  اأ�صدق  م�صر«.  فى  احلقيقى  اجلهاد 

لنف�صية اجلي�س امل�صري.

معلومة اإثرائية
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تنظيم ال�صباط الأحرار :

تعر�س اجلي�س امل�صرى منذ بداية االأربعينات لعدد من املوؤثرات ال�صيا�صية جعلت �صباطه الوطنيني 

خا�صة ال�صبان يتجهون اإىل العمل ال�صيا�صى ونظًرا الأن قوانني اجلي�س وتقاليده ولوائحه متنع ا�صتغال 

ال�صرى  ال�صيا�صى داخل اجلي�س فى هذه الفرتة الطابع  العمل  اأفراد اجلي�س بال�صيا�صة لذا فقد اتخذ 

حتى ال يقع ال�صباط الذين ميار�صونه حتت طائلة القانون.

 وكان حترير م�صر من االحتالل الربيطانى هو الهدف االأ�صا�صى الذى تركزت عليه اأفكار ال�صباط 

)اأغ�صط�س  فى  وبريطانيا  م�صر  بني  عقدت  التى  املعاهدة  اأن  االأحداث  لهم  اأثبتت  اأن  بعد  الوطنيني 

1936م( مل توؤد اإىل ا�صتقالل حقيقى للبالد.

اأهينت  قد  كرامتهم  اأن  اجلي�س  �صباط  �صعور  فى  كبريًا  اأثرًا  1942م  عام  فرباير   4 حلادث  وكان 

فعقدوا عدة اجتماعات بنادى ال�صباط بالزمالك لبحث املوقف. 

ال�صيا�صة  م�صرح  على  تربز  وقتئذ  اأخذت  التى  اجلديدة  اجلماعات  اإىل  تتجه  ميولهم  بداأت  ولذا 

امل�صرية وهى جماعة االإخوان وحزب م�صر الفتاة ومنظمات الي�صار امل�صرى.

واأدت هزمية اجلي�س فى فل�صطني وانك�صاف ف�صائح النظام امللكى اإىل خلق رابطة فكرية م�صرتكة 

بني عدد كبري من ال�صباط الوطنيني ال�صبان من اجتاهات �صيا�صية خمتلفة وكانت هذه الرابطة الوطنية 

عقب  االأحرار  ال�صباط  تنظيم  عبدالنا�صر  جمال  البكبا�صى  عليه  بنى  الذى  االأ�صا�س  هى  الفكرية 

اأن  قالئل  �صنوات  فى  عبدالنا�صر  ا�صتطاع  والذى  الوطن  اأر�س  اإىل  فل�صطني  من  امل�صرى  اجلي�س  عودة 

ي�صم اإليه الطليعة الوطنية الواعية من �صباط اجلي�س الذين اآمنوا باأن خطورة امل�صتعمر ال تكمن فى 

جيو�صه احلا�صدة اأو حرابه امل�صرعة واإمنا اأولئك العمالء 

امللك  ذلك  راأ�صهم  وعلى  ببقائه  م�صاحلهم  ارتبطت  الذين 

وكانت خطة عبدالنا�صر وزمالئه من ال�صباط االأحرار اأن 

ينزعوا عن اجلي�س والءه للملك لي�صبح عن جدارة جي�س 

ال�صعب

)دي�صمرب   : ال�صباط  نادى  انتخابات 

1951م- يناير 1952م(

الراأى  اجلي�س  �صباط  نادى  انتخابات  معركة  لفتت 

وكان  خارجه  اأو  اجلي�س  داخل  �صواء  م�صر  فى  العام 

اأنها  اأح�صوا  �صديد فقد  باهتمام  اأنباءها  يتتبعون  اجلميع 

بال�صباط  حلقت  قد  ال�صيا�صة  كانت   -

قبل حرب فل�صطني ومنذ دخول اأبناء الطبقة 

1936م  معاهدة  مبقت�صى  اجلي�س  الو�صطى 

ال�صباط  لتنظيم  االأوىل  النواة  تكونت 

االأحرار �صنة 1945م .

اأ�صدق  عبدالنا�صر  الزعيم  تعبري  كان   -

عبارته  قال  حني  ذلك  بعد  حدث  ملا  و�صف 

به  يوؤرق  الذى  ال�صبح  نحن  »كنا  املاأثورة:  

ال�صبح  لهذا  اآن  ، وقد  ال�صعب  اأحالم  الطاغية 

اأن يتحول اإىل الطاغية فبدد اأحالمه هو«.

معلومة اإثرائية
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ال�صراى  عمالء  وبني  ال�صبان  الوطنيني  ال�صباط  بني  �صافر  �صراع  مبثابة 

من قادة اجلي�س وعلى راأ�صهم اللواء ح�صني �صرى عامر مدير �صالح احلدود 

وقتئذ وكان امللك فاروق قد اأبعد اللواء حممد جنيب الذى كان يتوىل ذلك 

املن�صب كى يتواله �صنيعته ح�صني �صرى . وكان تر�صيح اللواء حممد جنيب 

الذى اأ�صبح مديًرا ل�صالح امل�صاة لرئا�صة جمل�س اإدارة النادى قد مت باالتفاق 

بينه وبني جلنة قيادة تنظيم ال�صباط االأحرار التى قررت خو�س معركة 

العام  الراأى  على  وتاأثريه  التنظيم  قوة  مدى  الختبار  كو�صيلة  االنتخابات 

فو�صع  ا�صتغالل  اأح�صن  جنيب  حممد  ا�صم  التنظيم  وا�صتغل  ال�صباط.  بني 

مت  التى  القائمة  وهى   ، االأحرار  ال�صباط  مر�صحى  قائمة  راأ�س  على  ا�صمه 

توزيعها فجاأة على اأع�صاء اجلمعية العمومية لل�صباط فى االجتماع الذى عقد فى )دي�صمرب 1951م( 

بقاعة ال�صينما بالعبا�صية وكانت اجلمعية العمومية التى متثل جميع �صباط اجلي�س قد دعيت لالنعقاد 

ملناق�صة التعديالت املقرتحة فى قانون النادى وح�صر االجتماع عدد من ال�صباط.

 وعندما اأعلنت نتيجة االنتخابات عند منت�صف الليل �صهدت الدقائق االأوىل من عام 1952 اأول 

انت�صار يحققه ال�صباط االأحرار فقد فاز اللواء حممد جنيب برئا�صة جمل�س االإدارة باأغلبية �صخمة. 

اإ�صرار امللك على  على الذين كانوا يناف�صونه كما فازت قائمة ال�صباط االأحرار فوزا �صاحقا. وب�صبب 

�صرورة متثيل �صالح احلدود بع�صو فى جمل�س االإدارة عقد اجتماع فى يونيو فى حديقة نادى ال�صباط 

بالزمالك وكان اجتماًعا م�صهوًدا اعتربه بع�س املوؤرخني اأخطر اجتماع ع�صكرى منذ الثورة العرابية.

 فاإن ما قيل وما حدث فى هذا االجتماع اأف�صح مبا ال يدع جمااًل لل�صك اأن امللك فقد �صيطرته على 

اجلي�س واأن اجلي�س اأ�صقط والءه للملك ، فقد رف�صت اجلمعية العمومية غري العادية باالجماع االقرتاح 

الذى عر�س عليه بتمثيل �صالح احلدود فى جمل�س اإدارة النادى وبذلك خرجت الثورة العارمة من �صباط 

اجلي�س �صد امللك من اإطار ال�صرية اإىل حيز العالنية.

قيام الثورة  :

1- كانت النية معقودة لدى الهيئة التاأ�صي�صية لتنظم ال�صباط االأحرار )جلنة القيادة( على القيام 

بالثورة عام 1955م حتى ي�صتكمل تنظيم )ال�صباط االأحرار( بنائه داخل خمتلف االأ�صلحة والوحدات 

وهى م�صاألة مل تكن �صهلة فى وجود اأجهزة متعددة لالأمن مثل املخابرات احلربية والبولي�س ال�صيا�صى 

واأجهزة امللك اخلا�صة باالأمن كما اأن اأجهزة املخابرات الربيطانية واالأمريكية مل تكف عن ن�صاطها فى 

تلك االآونة بحًثا عن ال�صباط االأحرار.

اللواء حممد جنيب اأول رئي�س 

للجمهورية
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2- عقب حريق القاهرة فى )يناير 1952م( اجته تفكري جلنة قيادة التنظيم اإىل التعجيل مبوعد 

الثورة لياأتى مبكًرا ثالث �صنوات عن ميعاده واختري �صهر نوفمرب 1952م موعًدا للقيام بالثورة.

3- اأجربت حالة الفو�صى التى �صادت فى الفرتة التى اأعقبت حريق القاهرة 26 يناير 1952م 

وحتى قيام الثورة امللك فاروق اإىل ت�صكيل اأربع وزارات متتالية دون اإنتخابات كان روؤ�صاوؤها ووزراوؤها 

كلهم من غري املنتمني اإىل اأحزاب.

4-  كان قرار حل جمل�س اإدارة نادى ال�صباط فى 16يوليو 1952م اأحد العوامل التى عجلت بتقدمي 

موعد الثورة حيث بادرت جلنة القيادة برئا�صة عبدالنا�صر اإىل عقد ثالثة اجتماعات متتالية فى يوليو 

بهوؤالء  التنكيل  هو  للحربية  وزيرًا  �صريين  بك  اإ�صماعيل  تعيني  من  الغر�س  واأن  خا�صة،  املوقف  لبحث 

ال�صباط ب�صتى الو�صائل من طرد من اخلدمة اأو اعتقال اأو ت�صريد. 

ولهذا جرت حماولة لتقدمي موعد الثورة اإىل ليلة 22 يوليو ليتم حتطيم الوزارة اجلديدة )وزارة 

جنيب الهالىل 23/22 يوليو( مبا فيها وزير احلربية قبل اأداء اليمني الد�صتورية وملا تعذر ذلك حتددت 

ليلة 23 يوليو لتكون موعدًا لقيام الثورة.

5- وخالل عقد اجتماع جلنة القيادة برئا�صة جمال عبدالنا�صر فى ال�صاعة الثالثة من بعد ظهر 

الثالثاء 22 يوليو 1952م متت مناق�صة املرحلة االأوىل من اخلطة ، والتى كانت ت�صتهدف فى جل�صتها 

ال�صيطرة على القوات امل�صلحة ، وكان تنفيذها يبداأ فى ال�صاعة الواحدة من �صباح يوم 23 يوليو وكان 

على الوحدات امل�صرتكة فى الثورة التحرك من مع�صكراتها حتت قيادة ال�صباط االأحرار الإغالق جميع 

رئا�صة اجلي�س بكوبرى  واإىل  املع�صكرات  اإىل مناطق  توؤدى  التى  وال�صمالية  ال�صرقية  القاهرة  مداخل 

وبا�صتديوهاتها  ال�صريفني  ب�صارع  مبكاتبها  االإذاعة  دار  على  ال�صيطرة  اخلطة  �صمن  من  وكان   ، القبة 

ال�صابعة  ال�صاعة  فى  منها  للثورة  االأول  البيان  يلقى  لكى  علوى  ب�صارع 

من �صباح 23 يوليو وفى الوقت الذى كانت جترى فيه وحدات االأ�صلحة 

املقاتلة لتنفيذ مهامها كانت جمموعات �صغرية من ال�صباط تقوم بعمليات 

اعتقال كبار قادة اجلي�س والطريان فى بيوتهم ل�صمان عدم توجههم اإىل 

وحداتهم ومنعهم من اإ�صدار اأى اأوامر لتحريك قوات ع�صكرية ميكن اأن 

تت�صدى للثورة.

 1952 يوليو   23 يوم  �صباح  من  والن�صف  ال�صابعة  ال�صاعة  وفى   -6

اأذيع )البيان االأول للثورة( من دار االإذاعة امل�صرية.

ومل يكد يذاع البيان االأول للثورة با�صم اللواء حممد جنيب القائد 
الرئي�س الراحل جمال عبدالنا�صر
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جميع  �صارعت  حتى  امل�صلحة  للقوات  العام 

املناطق  القاهرة وفى  الع�صكرية فى  الوحدات 

اإىل ثورة اجلي�س  اخلارجية باإعالن ان�صمامها 

بعد اأن نحى ال�صباط ال�صبان املنتمون لل�صباط 

القادة  للثورة  املوؤيدون  وزمالوؤهم  االأحرار 

القدامى عن قياداتهم وتولوا هم زمام القيادة 

التامة  ال�صيطرة  حتت  كله  اجلي�س  واأ�صبح 

حممد  اللواء  ميثلها  كان  التى  الثورة  لقيادة 

جنيب اأمام اجلي�س واأمام ال�صعب، وقد حظيت 

بـتاأييد  االأوىل  ال�صـاعات  مــنذ  اجلي�س  ثـورة 

التفـت  فـقد  مثيل  له  ي�صبق  مل  جـارف  �صعـبى 

اإىل  ي�صتمعون  الراديو  اأجـهزة  اجلماهري حول 

احلــما�صة  غمرتهم  وقــد  للـثورة  االأول  البيان 

والـفرحـة  وفى ال�صاعة التا�صعة �صباًحا خـرج 

جنـيب  حممد  اللواء  اجلـي�س  رئا�صة  مبنى  من 

من  عدد  ويتبعها  يتقدمها  مك�صوفة  عربة  فى 

املوكب  اخرتق  وعندما  النارية  الدراجات  حوله  ومن  واجلنود  بال�صباط  املليئة  اجلي�س  عربات 

�صوارع و�صط العا�صمة قابلته اجلماهري املحت�صدة بالت�صفيق والهتاف فى الوقت الذى اأخذت فيه 

االإذاعة امل�صرية تعيد اإذاعة البيان االأول للثورة فى فرتات منتظمة.

كيف غادر امللك فاروق اأر�ص م�صر اإىل الأبد ؟

 / فاروق  ال�صابق  امللك  ا�صتقالة وزارته كلف  الهالىل  عقب تقدمي جنيب 

بعد ظهر يوم 23 يوليو على ماهر ر�صمًيا بت�صكيل الوزارة ا�صتجابة ملطلب قيادة 

الثورة، وفى م�صاء اليوم نف�صه عقد اجتماع مبقر القيادة بكوبرى القبةبح�صور 

بع�س  واإر�صال  فاروق  امللك  عزل  االجتماع  هذا  فى  وتقرر  الثورة  قادة  معظم 

لتعزيز  اال�صكندرية  اإىل  املختلفة  املقاتلة  االأ�صلحة  من  الع�صكرية  الوحدات 

فاروق  اإىل  قدم  حيث  امللك،  عزل  لعملية  ا�صتعداًدا  بها  الع�صكرية   احلامية 

وثيقة التنازل عن العر�س فوقع االأمر امللكى بالتنازل عن العر�س لويل عهده 
امللك فاروق

معلومة اإثرائية

البيان االأول للثورة

»من اللواء اأركان حرب حممد جنيب القائد العام 

للقوات امل�صلحة اإىل ال�صعب امل�صرى اجتازت م�صر فرتة 

ع�صيبة من تاريخها االأخري من الر�صوة والف�صاد وعدم 

كبري  تاأثري  العوامل  هذه  لكل  كان  وقد  احلكم  ا�صتقرار 

هزميتنا  فى  واملغر�صون  املرت�صون  وت�صبب  اجلي�س  على 

فى حرب فل�صطني.

 واأما فرتة ما بعد هذه احلرب فقد ت�صافرت فيها 

اأمره  الف�صاد وتاآمر اخلونة على اجلي�س وتوىل  عوامل 

اإما جاهل اأو خائن اأو فا�صد حتى ت�صبح م�صر بال جي�س 

وتوىل  اأنف�صنا  بتطهري  قمنا  فقد  ذلك  وعلى  يحميها، 

وفى  قدرتهم  فى  نثق  رجال  اجلي�س  داخل  فى  اأمرنا 

هذا  �صتتلقى  كلها  م�صر  اأن  والبد  وطنيتهم  وفى  خلقهم 

اخلرب باالبتهاج والرتحيب

 »واهلل وىل التوفيق«.
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االأمري اأحمد فوؤاد.

وكن ذلك فى ق�صر راأ�س التني فى )يوليو 1952م(. وغادر فاروق م�صر فى يوم 26 يوليو 1952م.

مبادئ الثورة :  

حددت الثورة املبادئ ال�صتة التى تعتزم حتقيقها وهى :

1 - الق�صاء على اال�صتعمار واأعوانه.

2 - الق�صاء على االحتكار و�صيطرة راأ�س املال على احلكم.

3 - الق�صاء على االإقطاع.

4 - اإقامة عدالة اجتماعية.

5 - اإقامة جي�س وطنى قوي.

6 - اإقامة حياة دميوقراطية �صليمة.

اإجنازات الثورة :

هذه  اأهم  ومن  املجاالت  خمتلف  فى  االجنازات  من  كثري  حتقيق  على  قيامها  منذ  الثورة  عملت 

االجنازات.

■ فى املجال ال�صيا�صى :

1- اإلغاء د�صتور عام 1923م فى )دي�صمرب 1952م(.

اأول رئي�س  اللواء حممد جنيب  واإعالن اجلمهورية فى )يونيو 1953م( وتعيني  امللكية  اإلغاء   -  2

جلمهورية م�صر.

3- حل جميع االأحزاب ال�صيا�صية وم�صادرة جميع اأموالها ل�صالح ال�صعب فى )يناير 1953م(.

امل�صرية  االأرا�صى  عن  اجلالء  اتفاقية  توقيع   -4

الربيطانية  القوات  جالء  فيها  وتقرر  1954م(  )اأكتوبر 

توقيع  من  �صهًرا  ع�صرين  خالل  امل�صرية  االأرا�صى  عن 

االتفاقية وقد مت جالء اآخر فوج من القوات الربيطانية 

عن اأر�س م�صر  فى يونيو 1956م.

5- تاأميم ال�صركة العاملية لقناة ال�صوي�س فى يوم 26 

يوليو �صنة 1956م اأعلن الرئي�س جمال عبدالنا�صر القرار 

رحل االجنليز عن م�صر بعد احتالل دام 

نحو اأربعة و�صبعني عاًما وفى 18 يونيو 1956م 

رفع جمال عبدالنا�صر العلم امل�صرى على مبنى 

البحرية فى بور�صعيد واأ�صبح مل�صر عيدان فى 

اأعلنت فى 18  التى  18 يونيو عيد اجلمهورية 

 18 فى  مت  الذى  اجلالء  وعيد  1953م  يونيو 

يونيو 1956م.

معلومة اإثرائية
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اجلمهورى الذى يق�صى بتاأميم ال�صركة العاملية لقناة ال�صوي�س وانتقال جميع ما لها من اأموال وحقوق وما 

عليها من التزامات اإىل الدولة.

■ فى املجال القت�صادى :

1 - الزراعة : عملت الثورة على النهو�س بالزراعة وا�صت�صالح االأرا�صى ال�صحراوية فى مديرية 

التحرير والوادى اجلديد كما اهتمت ببناء ال�صد العاىل الذى مت اجنازه �صنة 1970م والذى اأنقذ م�صر 

التى كانت تغرق م�صاحات كبرية من االأرا�صى ومن خماطر اجلفاف فى  العالية  الفي�صانات  اأخطار  من 

حالة قلة االأمطار عند منابع النيل.

2- ال�صناعة: وجهت الثورة جهودها اإىل التو�صع فى االإنتاج ال�صناعى واأخذت فى العمل على 

اإن�صاء امل�صروعات ال�صناعية التى تزيد من االإنتاج القومى وكان اأهمها:

اأ - توليد الكهرباء من خزان اأ�صوان.

ب- التو�صع فى ا�صتخراج البرتول واإقامة من�صاآت تكريره.

ج- اإقامة م�صنع احلديد وال�صلب فى حلوان وم�صنع االأ�صمدة فى اأ�صوان.

اإن�صاء امل�صانع احلربية لتمدالقوات امل�صلحة امل�صرية والعربية باالأ�صلحة والذخائر   والعتاد  د- 

احلربي.

هـ- تدعيم التعليم ال�صناعى واإن�صاء العديد من مراكز التدريب املهني.

ال�صناعات  فى  والتو�صع  جديدة  �صناعات  اإقامة  و- 

القائمة.

م�صر  جتارة  الثورة  وجهت  الــتــجــارة:   -3

البنوك  بتم�صري  وقامت  العامل  بالد  كافة  اإىل  اخلارجية 

قامت  كما  والت�صدير  اال�صترياد  ووكاالت  التاأمني  و�صركات 

تولت  وقد  امل�صرية.  للمنتجات  خارجية  اأ�صواق  بفتح 

البنوك  اإدارة  العنا�صر امل�صرية من رجال االقت�صاد واملال 

وال�صركات واملوؤ�ص�صات بعد مت�صريها.

■ فى املجال الجتماعى :

1- كان املبداأ الثالث من مبادئ الثورة هو الق�صاء على 

قانون الإ�صالح الزراعى

�صخ�س  الأى  يجوز  ال  اأنه  على  ن�س  الذى   

اأن ميتلك من االأرا�صى الزراعية اأكرث من 200 

فدان وله فوق ذلك اأن يت�صرف اإىل اأوالده فى 

ون�س  فدان   100 على  تزيد  ال  اأخرى  م�صاحة 

عليها  امل�صتوىل  االأرا�صى  توزيع  على  القانون 

منهم  لكل  يكون  بحيث  الفالحني  �صغار  على 

ملكية �صغرية ال تقل عن فدانني وال تزيد على 

اأخرى  قوانني  عدة  �صدرت  ثم  اأفدنة  خم�صة 

انتهت بتحديد امللكية الزراعية للفرد بخم�صني 

فداًنا فقط.

معلومة اإثرائية
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االإقطاع وفى �صبيل حتقيق ذلك اأ�صدرت الثورة فى 9 �صبتمرب 1952م قانون االإ�صالح الزراعى االأول.

2- كان املبداأ الرابع من مبادئ الثورة هو اإقامة العدالة االجتماعية وفى �صبيل حتقيق ذلك قامت 

قوانني  واإ�صدار  اجلامعى،  التعليم  فيه  مبا  التعليمية  املراحل  كل  فى  التعليم  جمانية  بتعميم  الثورة 

التاأمينات االجتماعية، واملعا�صات للموظفني والعمال وحددت الثورة �صاعات العمل ب�صبع �صاعات يومًيا 

واأ�صركت العمال فى جمال�س اإدارة ال�صركات وامل�صانع، وخ�ص�صت لهم ن�صبة من اأرباح ال�صركات، واهتمت 

الثورة باملراأة فمنحتها حقها فى الرت�صح واالنتخابات.

■ فى املجال العربى :

اأخذت الثورة على عاتقها منذ قيامها م�صاندة ال�صعوب العربية على التحرر من اال�صتعمار ف�صاعدت 

ال�صودان وبلدان املغرب العربى واإمارات اخلليج العربى وجنوب اليمن على نيل ا�صتقاللها من اال�صتعمار 

االأجنبى كما وقفت اإىل جانب ثورة العراق وثورة اليمن واأيدت بقوة وال تزال توؤيد ال�صعب الفل�صطينى 

فى ا�صرتداد حقوقه امل�صروعة فى وطن.

■ فى املجال الدويل:

كان اأهم املبادئ واالأ�ص�س التى �صارت عليها الثورة فى املجال الدوىل ما ياأتي:

1- حماربة اال�صتعمار بكل �صوره واأ�صكاله وم�صاعدة ال�صعوب فى اآ�صيا واإفريقيا على التحرر منه.

2- رف�س االن�صمام اإىل االأحالف الع�صكرية االأجنبية التى كانت بع�س الدول الغربية ت�صعى اإىل 

تكوينها وجر م�صر والدول العربية اإليها وقد حاولت بريطانيا والواليات املتحدة �صم م�صر اإىل حلف 

بغداد الذى مت توقيعه فى )فرباير 1955م( ببغداد بني العراق وتركيا ومل تلبث بريطانيا اأن ان�صمت 

كل  ب�صدة  قاوم  عبدالنا�صر  الرئي�س  ولكن  واإيران  باك�صتان  اإليه  ان�صمت  ثم  1955م  اأبريل  فى  اإليه 

املحاوالت الفا�صلة لربيطانيا والواليات املتحدة ل�صم م�صر اأو اأية دولة عربية اأخرى اإىل هذا احللف.

3- تبنى �صيا�صة احلياد االإيجابى وعدم االنحياز اإىل اأى من الكتلتني �صواء ال�صرقية اأو الغربية 

وقد جتلى ذلك فى دور م�صر فى موؤمتر باندوجن الذى عقد باأندوني�صيا فى اإبريل 1955م وا�صرتكت فيه 

29 دولة كانت متثل اأكرث من ن�صف �صكان العامل.

ونتيجة ل�صيا�صات ثورة يوليو واإجنازاتها ودعمها لثورات الدول العربية، ونتيجة رف�س م�صر الدوران 

فى فلك االأحالف الغربية، وكذلك رف�صها ال�صيا�صات اال�صتعمارية والتاأييد الغربى لليهود تعر�صت م�صر 

ملوؤامرات عديدة متثلت فى العدوان الثالثى على م�صر عام 1956م وعدوان 1967م

وفى �صبتمرب 1970م فقدت م�صر واالأمة العربية بطاًل قومًيا ق�صى حياته جماهًدا من اأجل وطنه 
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واأمته وحقق لها الكثري من االجنازات الداخلية والقومية وهو الزعيم الراحل جمال عبدالنا�صر ، وقد 

اأنور ال�صادات  حمل عبء الكفاح امل�صرى بعده اأحد اأع�صاء جمل�س قيادة ثورة 23 يوليو ، وهو حممد 

الذى قام باإ�صدار الد�صتور الدائم 1971م وتوحيد اجلبهة الداخلية واإعداد اجلي�س للحرب وتوحيد 

ال�صف العربى مما دفعه اإىل اإ�صدار قرار بدء حرب اأكتوبر 1973م
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)1(  مب تف�صر...؟

) اأ ( عدم طرح امل�صريني لفكرة اال�صتقالل الوطنى عن تركيا قبل ثورة 1919م.

)ب( اإعالن الرئي�س ول�صون مبداأ حق تقرير امل�صري.

)جـ( اعتبار ثورة 1919م ثورة �صعبية.

)د( ف�صل مفاو�صات �صعد - مكدونالد.

)هـ( ف�صل مفاو�صات �صعد - ملرن .

)2(  ما النتائج التى ترتبت علي...؟

) اأ ( �صدور ت�صريح 28 فرباير 1922م.

)ب( اغتيال ال�صري »ىل �صتاك«.

)جـ( توىل حممد حممود الوزارة بعد اإقالة النحا�س با�صا.

)د ( �صدور ت�صريح �صمويل هور.

)3( اأيد بالأدلة �صحة العبارات الآتية:

) اأ ( نعمت م�صر بثمار احلياة الد�صتورية فى ظل وزارة �صعد زغلول عام 1924م.

)ب( مرت املفاو�صات امل�صرية الربيطانية بعدة اأدوار.

)جـ( مل يحقق ت�صريح 28 فرباير اال�صتقالل التام مل�صر.

)د ( فر�س اإ�صماعيل �صدقى على البالد حكًما دكتاتورًيا.

)هـ( احتوى د�صتور 1923م على ن�صو�س متعار�صة.

اأول ثورة قومية فى تاريخ م�صر احلديث وبداية ظهور الأمة امل�صرية كاأمة  1919م  )4(  »تعترب ثورة 

موحدة«. على �صوء هذه العبارة و�صح:

) اأ ( ال�صيا�صة التى اتبعتها بريطانيا فى م�صر بعد فر�س احلمايه.

)ب( االإجراءات التى اتبعتها اإجنلرتا ملواجهة ثورة 1919م بعد ف�صل �صيا�صة العنف.

)جـ( حققت معاهدة 1936م امتيازات مل�صر. دلل تاريخًيا.

)د ( �صيا�صة بريطانيا ملواجهة ثورة 1919م عقب ا�صتعالها.

اأ�صئلة الف�صل ال�صاد�ص
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)5(  �صع عالمة )√( اأو عالمة )  x  ( اأمام ما ينا�صبها من العبارات التالية مع ذكر ال�صبب :

) اأ ( كان الهدف االأ�صا�صى من ثورة 23 يوليو 1952م هو حترير م�صر من االحتالل العثماين.

نفو�س   فى  والغ�صب  ال�صخط  اإثارة  اإىل  اأدت  التى  العوامل  اأكرب  1948م  فل�صطني  حرب  )ب( 

ال�صباط امل�صريني.

)جـ( مل يكن الأحزاب االأقلية اأى وجود على ال�صاحة ال�صيا�صية مل�صر قبل ثورة 23 يوليو 1952 م.

)د ( متيزت ملكية االأرا�صى الزراعية قبل الثورة ب�صوء التوزيع.

)هـ( متيز العمل ال�صيا�صى لل�صباط الوطنيني بالعالنية.

)6(  مب تف�صــر  .........؟

) اأ ( تعد حادثة 4 فرباير 1924م عدواًنا �صارًخا على ا�صتقالل م�صر.

)ب( انحدار �صمعة امللك فاروق فى م�صر واخلارج.

)جـ( متيز الو�صع ال�صيا�صى فى م�صر قبل الثورة بالف�صاد واالنحالل.

) د( تدهور االأو�صاع ال�صيا�صية فى م�صر قبل ثورة 23 يوليو 1952م.

)7( ما النتائج التى ترتبت على... ؟

) اأ ( قيام ثورة 23 يوليو فى املجال االقت�صادى واالجتماعي.

)ب( توقيع اتفاقية اجلالء فى )اأكتوبر 1954م(.
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الف�صل  هذا  بنهاية  يتوقع 

يكون الطالب قادًرا على اأن:

بني  التقارب  اأ�صكال  يحدد   ■  

بني  فيما  العربية  ال�صعوب 

احلربني.

الدول  جامعة  دور  يتعرف   ■  

العربية.

ميثاق  �صعف  اأ�صباب  يف�صر    ■  

جامعة الدول العربية.

بني  يربط  ي�صتنتج/   ■
وقيام  اال�صتعمارية  املوؤامرات 

الدولة اليهودية فى فل�صطني.

■ يتتبع مراحل تطور الق�صية 
الفل�صطينية.

يتتبع دور م�صر فى م�صاندة   ■
الق�صية الفل�صطينية منذ ن�صاأتها 

وحتى اليوم. 

يونيو  حرب  بني  يقارن    ■
من  1973م  اأكتوبر  وحرب  1967م 

حيث االأ�صباب والنتائج.

■ يلخ�ص اأحداث حرب اأكتوبر 
وفق ت�صل�صل زمنى.

■ ي�صتخل�ص الدرو�ص امل�صتفادة 
من حرب اأكتوبر 1973م فى �صتى 

املجاالت.

■ يقدر اأهمية الوحدة العربية 

و�صد  اأرا�صيها  على  احلفاظ  فى 

اأى عدوان.

الق�صايا املت�صمنة 

 العوملة.

الت�صامح والرتبية من اأجل ال�صالم

  ح�صن ا�صتخدام املوارد.

الف�صل ال�صابع
م�صر وق�صايا العامل العربى املعا�صر

تطور 

احلركة 

القومية 

العربية

م�صر واإن�صاء 

جامعة 

الدول 

العربية

دور م�صر 

فى ا�صتقالل 

الدول 

العربية

ال�صراع 

العربى 

الإ�صرائيلى

حرب 

اأكتوبر 

والدرو�س 

امل�صتفادة 

منها

م�صر وق�صايا العامل العربى املعا�صر

اأواًل : تطور حركة القومية العربية :

�سيا�سة ال�ستعمار الأوربى فى الوطن العربى فيما بني احلربني 

)1918م/1939م( :

1- ق�صم ال�صتعمار الوطن العربى اإىل اأجزاء منف�صلة، واأقام 

احلواجز اجلمركية بني هذه الأجزاء فق�صى على حرية النتقال، 

وحرية الت�صال بني العرب.

2- اأثار ال�صتعمار النعرات املحلية للق�صاء على فكرة الوحدة 

والقومية العربية، فاأثار النزعة الفرعونية فى م�صر، والنزعة 

الفينيقية فى لبنان، و�صمى العرب باأ�صماء خمتلفة فى الأجزاء 

وفل�صطينيون  ولبنانيون  و�صوريون  عراقيون  فهم  املختلفة، 

و�صودانيون.

3- خلق اجلن�صيات املتعددة من اجلن�صية العربية الواحدة، 

العربية  ال�صعوب  بع�س  اإخراج  على  اأحيانا  ال�صتعمار  وعمل  بل 

اأنها جزء  اإطار القومية، فعمل على فرن�صة اجلزائر، وادعى  عن 

اجلن�صية  اكت�صاب  على  اجلزائريني  و�صجع  الفرن�صي،  الوطن  من 

الجتماعية  المتيازات  اإىل  الإ�صارة  طريق  عن  الفرن�صية 

والطبقية.

4- اأثار ال�صتعمار روح العداء الطائفى بني الأديان واملذاهب 
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فى الوطن العربي، فعمل على التفريق بني الدروز واملوارنة فى لبنان، وبني امل�صلمني والأقباط فى م�صر، 

وبني ال�صيعة وال�صنة فى العراق، وبني الزيدية وال�صنة فى اليمن واملحميات، و�صخر ال�صتعمار علماءه 

لإثبات بع�س الق�صايا العن�صرية رغبة فى التفرقة، فالرببر لي�صوا عرًبا، ولكنهم من الوندال الأوربيني 

اأو من الرومان، واللبنانيون من ن�صل ال�صليبيني الإفرجن.

فى  القوانني  وتعدد  والقت�صادية،  واحلكومية  ال�صيا�صية  النظم  تعدد  على  ال�صتعمار  عمل   -5

الأقطار العربية، ف�صوريا ولبنان تتبعان النظام اجلمهوري، والعراق وم�صر والأردن تتبع النظام امللكي، 

وفل�صطني فتحت لهجرة ال�صهيونيني واتخذت اخلطوات جلعلها وطنا قومًيا لهم.

اأبعد  الجنليزي،  ال�صتعمار  �صاد  فحيث  العربية  الثقافة  لإ�صعاف  التعليم  ال�صتعمار  �صخر   -6

العرب عن تيار الفكر احلديث، وحيث �صاد ال�صتعمار الفرن�صى �صعفت اللغة العربية، واأ�صبحت اللغة 

الفرن�صية هى لغة التعليم، ون�صى العرب لغتهم، وحيث �صاد ال�صتعمار الإيطايل، كما فى ليبيا فر�صت 

اللغة الإيطالية والثقافة الإيطالية.

اأوجد م�صالح  اأطماع فى احلكم واألهاها بعرو�س وهمية، وبذلك  اأ�صًرا ذات  7- كما خلق ال�صتعمار 

والتناف�س  الع�صبية  النزعات  و�صجعت  العرب،  وحدة  فى  التفكك  من  نوًعا  �صببت  وع�صبيات  اأ�صرية 

املحلي.

اإىل  اأجزاء منف�صلة، واأدى ذلك كله  اإىل  وهكذا عمل ال�صتعمار على تفتيت الوطن العربى مادًيا 

اإ�صعاف القومية العربية والتباعد بني ال�صعوب العربية ولكن اإىل حني.

والواقع اأنه ل خوف على القومية العربية ما دامت هناك اللغة العربية تربط بني اأقطار العرب، 

وما دام هناك التاريخ العربى يربط بني وجدانهم وبني م�صريهم، وما دامت - هناك الثقافة العربية 

تربط بني عواطفهم واأمزجتهم.

هذه  كل  ولكن  الأويل،  العاملية  احلرب  بعد  ال�صتعمار  بفعل  العربية  القومية  تيار  خف  حقيقة 

ا لإحياء فكرة  ا بحكم حتمية التاريخ فر�صً العوامل ا�صتطاعت اأن تتلم�س من الظروف التى حدثت اأي�صً

و�صائل  وتقدم  وطائرات،  �صيارات  من  املوا�صالت  و�صائل  فتقدم  عليها.  واملحافظة  العربية،  القومية 

واملحنة  العرب،  بني  التجاوب  من  مزيد  اإىل  اأدت  والإذاعة  وال�صحافة  كالطباعة  الفكرى  الت�صال 

ا واإبراز م�صاحلهم امل�صرتكة  امل�صرتكة بال�صتعمار والقتال �صده كان من عوامل التقارب بني العرب اأي�صً

واأهدافهم الواحدة وم�صريهم الواحد. وتقدم مناهج التعليم وو�صائله وتعميمه فى جميع البالد العربية 

فى الفرتة ما بني احلربني كان لها اأثر بالغ فى �صحذ ال�صعور العربى من غري �صك.

وكانت نتيجة هذه العوامل اأن عاد اإىل العرب �صعورهم باأهمية القومية العربية، ووجوب اإحيائها 
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اأقوى  واأنها  جتدي،  ل  اخلا�صة  مب�صاكلها  الهتمام  �صيا�صة  باأن  عربية  دولة  كل  واقتنعت  وتقويتها، 

ب�صقيقاتها العربيات منها بنف�صها، مهما بلغت من قوة.

وعلى اأ�صا�س هذه املفاهيم بداأت القومية العربية تربز ابتداء من العقد الرابع من القرن الع�صرين، 

وبداأت حتدث اأثرها فى التقارب بني ال�صعوب العربية.

اأ�صكال التقارب بني ال�صعوب العربية فيما بني احلربني وتكوين جامعة الدول العربية:

اتخذ التقارب اأوًل �صكل ت�صفية اخلالفات التى كانت موجودة بني الدول العربية كم�صر وال�صعودية، 

اأو بني الأ�صرات احلاكمة كالأ�صرتني ال�صعودية والها�صمية.

1- ففى �صنة 1934م عقدت معاهدة الطائف التى اأنهت العدوان بني ال�صعودية واليمن، ون�س فيها 

على تنمية وحدة الأمة العربية، وحتقيق التعاون بني الطرفني.

تبادل  على  فيها  ن�س  وال�صعودية  العراق  بني  وحتالف  اإخاء  معاهدة  عقدت  1936م  �صنة  فى   -2

البعثات الثقافية والع�صكرية، وبذلك و�صع حد للعداء املوروث بني الأ�صرة الها�صمية والأ�صرة ال�صعودية، 

اأن  اأن تكون املعاهدة مفتوحة ملن يريد  وفى �صنة 1937م ان�صمت اليمن اإىل تلك املعاهدة، ون�س على 

ين�صم اإليها من الدول العربية الأخري.

3- وفى مايو �صنة 1936م عقدت املعاهدة بني م�صر وال�صعودية، وفيها �صويت اخلالفات بني البلدين، 

ا اإذ كانت جذورها ترجع اإىل احلرب بني حممد على  وقد كانت خالفات بني الأ�صر احلاكمة حينئذ اأي�صً

با�صا والوهابيني.

4- فى �صنة 1937م انعقد املوؤمتر الفل�صطينى العربى العام فى بلودان، و�صم وفوًدا من جميع الأقطار 

العربية لتن�صيق اجلهود فى مكافحة ال�صهيونية.

5- فى �صنة 1939م انعقد بلندن موؤمتر املائدة امل�صتديرة لبحث م�صكلة فل�صطني، و�صم ممثلني لكل 

الدول العربية امل�صتقلة.

6- حدث من ناحية اأخرى تقارب بني ال�صعوب العربية، فانعقد املوؤمتر الطبى العربى �صنة 1937م، 

ثم تواىل انعقاده �صنوًيا بعد ذلك تقريًبا، كما انعقدت �صل�صلة اأخرى من املوؤمترات، مثل موؤمتر املحامني 

العرب )1944م(، وموؤمتر املهند�صني العرب )1945م(.

ثانًيا: م�صر واإن�صاء جامعة الدول العربية :

م�صر والوحدة العربية :

العربى فى م�صر، ولي�س هذا  اأ�صكال الحتاد  العربية ك�صكل من  اإن�صاء جامعة الدول  ولدت فكرة 

بغريب على موقف م�صر من البالد العربية، اإذ وقفت م�صر با�صتمرار اإىل جانب ال�صعوب العربية فى 
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كفاحها لنيل ا�صتقاللها حتى اإذا قامت احلرب العاملية الثانية راأت بريطانيا اأن من م�صلحتها قيام نوع 

من الوحدة العربية.

1 - اإر�صاء للعرب و�صماًنا مل�صاعدتهم لها فى حمنة احلرب الدائرة.

2- تكتياًل للدول العربية وراء م�صالح ال�صتعمار على اأ�صا�س اأن الدول العربية كلها كانت مناطق 

البالغة  الأهمية  احلرب  اأظهرت  حيث  امل�صالح،  هذه  نحو  عربية  نظرة  اأى  توجيه  ال�صهل  ومن  نفوذه، 

للمنطقة العربية اقت�صادًيا ب�صبب البرتول الذى تزخر به اأر�صها، واأهمية قناة ال�صوي�س البالغة لنقل 

هذا البرتول بالإ�صافة لأهميتها ال�صرتاتيچية الأخري.

فلقد  العربية،  البالد  فى  الوطنية  احلركات  لنمو  اأخرى  منا�صبة  احلرب  كانت  اآخر  جانب  ومن 

وجدت ال�صعوب العربية فر�صتها فى هذه احلرب للتخل�س من �صيطرة الدول ال�صتعمارية التى اأكرهتها 

على حرب مل تكن لها فيها ناقة ول جمل ، وجاء ذلك م�صحوًبا بتنبيه عربى اإىل املخاطر التى تهدد 

املنطقة وال�صعوب العربية ب�صبب الهجرة اجلماعية ال�صهيونية التى �صمحت بها احلكومة الربيطانية 

اإىل فل�صطني، ولذا تزايد اهتمام التفكري العربى ب�صرورة )جمع ال�صفوف( ملواجهة اخلطر ال�صهيونى 

وللتخل�س من ال�صيطرة الأجنبية.

�صعت الدول ال�صتعمارية الغربية، وبالذات بريطانيا اإىل حماولة التخفيف من حدة العداء العربى، 

وا�صتمالة الدول العربية لها، فبينما كانت احلرب العاملية الثانية على اأ�صدها  اأعلنت عن ترحيبها باأى 

عمل فى اجتاه الوحدة العربية، وجاء هذا الإعالن على ل�صان وزير خارجيتها )امل�صرت اإيدن( فى )مايو 

1941م( عندما اأدىل بت�صريح قال فيه:

واأبدى العرب فتورا نحو 

الربيطانى  التوجيه  هذا 

وعرفوا اأهدافه. فاأ�صدر وزير 

اإعالًنا  بريطانيا  خارجية 

ثانًيا فى )فرباير 1943م (.

وا�صتجابت م�صر فاأخذت 

عل��ى عاتقها دعوة احلكومات 

العربية اإىل اإجراء مباحثات 

املو�ص��وع،  ف��ى  وم�ص��اورات 

وذل��ك بعد اأن األق��ى م�صطفى 

خريطة )  11 ( الدول العربية املشتركة فى جامعة الدول العربية
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النحا���س با�ص��ا رئي�س احلكوم��ة امل�صري��ة بيانا فى 

جمل�س ال�صيوخ امل�صرى فى مار�س 1943م 

مباحثات  اأو  التمهيدية  امل�صاورات 

الوحدة العربية :

الثنائية فى  املباحثات  وبناء على ذلك بداأت 

)م�صطفى  امل�صرية  احلكومة  رئي�س  بني  القاهرة 

العربية  احلكومات  روؤ�صاء  وبني  با�صا(  النحا�س 

وتبادل  للتباحث  العربى  امل�صرق  فى  الأخرى 

وجهات النظر حول كيفية قيام »وحدة عربية« اأو 

)احتاد بني الدول العربية(.

بروتوكول االإ�صكندرية :

دعت  التمهيدية  امل�صاورات  انتهت  وعندما 

للموؤمتر  حت�صريية  جلنة  عقد  اإىل  م�صر  حكومة 

التى  العربية  الدول  ممثلى  ت�صم  العام  العربى 

اللجنة  وبداأت  امل�صاورات،  تلك  فى  ا�صرتكت 

اجتماعها بالإ�صكندرية فى )�صبتمرب �صنة 1944م(، وقد اأقر اجتماع الإ�صكندرية اأكتوبر 1944م ما 

عرف با�صم بروتوكول الإ�صكندرية والذى ين�س على:

1- توؤلف جامعة الدول العربية من الدول العربية امل�صتقلة التى تقبل الن�صمام اإليها، ويكون لهذه اجلامعة 

جمل�س ي�صمى جمل�س جامعة الدول العربية متثل فيه الدول امل�صرتكة فى اجلامعة على قدم امل�صاواة.

2- تكون قرارات هذا املجل�س ملزمة ملن يقبلها«.

3- ل يجوز على كل حال اللجوء اإىل ا�صتعمال القوة لف�س املنازعات بني دولتني من دول اجلامعة، 

كما ل يجوز اتباع �صيا�صة خارجية ت�صر ب�صيا�صة جامعة الدول العربية.

4- العرتاف ب�صيادة وا�صتقالل الدول املن�صمة اإىل اجلامعة بحدودها القائمة فعاًل.

على اأن تكون مهمه جمل�ص اجلامعة :

- مراعاة تنفيذ ما تربمه هذه الدول فيما بينها من التفاقات.

- عقد اجتماعات دورية لتوثيق ال�صالت بينها وتن�صيق خططها ال�صيا�صية حتقيًقا للتعاون بينها 

البالد  �صئون  ب�صفة عامة فى  وللنظر  املمكنة  بالو�صائل  اعتداء  و�صيادتها من كل  ل�صتقاللها  و�صيانة 

معلومة اإثرائية

الت�صريح االأول لـ )م�صرت اإيدن(

لل�صعوب  يرجون  العرب  مفكرى  من  كثريين  اإن 

العربية درجة من الوحدة اأكرب مما يوجد بها الآن... 

تقوية  وجوب  احلق  ومن  الطبيعى  من  اأنه  ويبدو 

العربية  البلدان  بني  والقت�صادية  الثقافية  الروابط 

�صاحب  وحكومة  ا،  اأي�صً ال�صيا�صية  والروابط  بل 

اجلاللة من ناحيتها �صتوؤيد اأية خطة تلقى من العرب 

موافقة عامة«.

الت�صريح الثانى لـ )م�صرت اإيدن(

كما  اجلاللة-  �صاحب  حكومة  »اإن  فيه:  جاء 

العرب  بها  يقوم  حركة  كل  توؤيد   - قبل  من  اأو�صحت 

وال�صيا�صية  والثقافية  القت�صادية  الوحدة  لتعزيز 

بينهم، ومن اجللى اأن اخلطوة الأوىل لتحقيق اأى م�صروع 

يجب اأن تاأتى من جانب العرب اأنف�صهم«.
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العربية وم�صاحلها.

وفى مار�س 1945م ا�صتاأنفت اللجنة اجتماعاتها فى القاهرة، وعدلت التفاق فكان ميثاق جامعة 

.
)٭(

الدول العربية، و�صدر فى )مار�س �صنة 1945م(، ووقعته �صبع دول عربية 

عام  اأمني  اأول  باشا  عزام  عبدالرحمن  واختري  واأجهزتها،  اجلامعة  ملجل�س  مقرًا  القاهرة  �صارت  وقد 

للجامعة العربية.

مظاهر �صعف ميثاق جامعة الدول العربية :

وقد جاء امليثاق اأ�صعف من بروتوكول الإ�صكندرية فى تاأكيد الروابط بني الدول الأع�صاء ب�صبب 

كرثة التحفظات التى اأبداها معظم املندوبني، ويرجع ذلك اإىل عاملني:

اأوال : اال�صتعمار : فقد كان لدى الدول ال�صتعمارية خمطط حمدد ملدى ما ي�صمح به من وحدة 

بني العرب.

امللوك والأ�صر  التى حر�س عليها  الإقليمية والطائفية  الأ�صرية والعتبارات  املناف�صات  ثانيا : 

احلاكمة فى ذلك الوقت، مما اأ�صعف اإرادة العرب، ومل ينتبه العرب اإىل اأهمية الفر�صة التى �صاعت 

عليهم حينئذ اإل عندما وقعت كارثة فل�صطني بعد �صنوات.

ولهذين العاملني اأتى ميثاق جامعة الدول العربية �صعيًفا، فكانت اجلامعة احتاد حكومات ل احتاد 

�صعوب، ولذلك ن�س فى امليثاق على اأن تكون القرارات بالإجماع حتى تكون ملزمة جلميع الدول امل�صرتكة 

فى اجلامعة، اأما ما يتقرر بالأغلبية فال ي�صرى اإل على الدول التى تقبله، ولقد كان هذا اأول ال�صعف فى 

كيان اجلامعة، اإذ عطل كثرًيا من قرارات جمل�صها.

وكان للميثاق عدة ن�صو�س كانت اأ�صا�ًصا طيًبا للتعاون بني الدول العربية ومنها:

للتعاون  حتقيًقا  ال�صيا�صية  خططها  وتن�صيق  فيها  امل�صرتكة  العربية  الدول  بني  ال�صالت  -توثيق 

بينها، و�صيانة ا�صتقاللها و�صيادتها، والنظر ب�صورة عامة فى �صئون البالد العربية وم�صاحلها.

- تعاون هذه الدول بح�صب نظم كل دولة منها واأحوالها فى ال�صئون القت�صادية و�صئون املوا�صالت 

والثقافة وال�صئون الجتماعية وال�صحية.

 ن�س امليثاق على اأن لدول اجلامعة العربية الراغبة فيما بينها فى تعاون اأوثق مما ن�س عليه فى 

امليثاق اأن تعقد فيما بينها من التفاقيات ما ت�صاء كما ن�س امليثاق ، على اأنه ل يجوز اللجوء اإىل القوة 

لف�س املنازعات التى تقوم بني دولتني اأو اأكرث من اأع�صاء اجلامعة ، وبالرغم مما يبدو فى ميثاق اجلامعة 

مفتوًحا  الباب  وترك  واليمن،  والعراق،  والأردن،  ولبنان،  و�صوريا،  ال�صعودية،  العربية  واململكة  م�صر،  هى  )٭( 

لن�صمام كل دولة عربية تنال ا�صتقاللها فيما بعد، وفعال ان�صمت اإىل اجلامعة العربية: عدد من الدول فيما بعد.
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من �صعف اإل اأنها، اأ�صهمت بن�صيب م�صكور فى الق�صايا العربية.

اجمع معلومات عن املجالت التى جنحت فيها اجلامعة العربية جتاه بع�ض الق�سايا العربية من خالل �سبكة املعلومت 
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- ظهر نق�س ميثاق اجلامعة وا�صًحا فى حمنة فل�صطني، فقد اأخفقت فيه اجلامعة اإخفاًقا ذريًعا، 

فقد عجزت اجلامعة بحكم ميثاقها عن اإن�صاء قوة ع�صكرية تقوم بالعمليات احلربية التى كان يقت�صيها 

الغربية  الدول  ل�صغط  اخل�صوع  من  العرب  حكام  بع�س  امليثاق  فى  املوجودة  الثغرات  ومكنت  املوقف، 

ولقد اأظهرت هذه املحنة مدى التفكك ال�صيا�صى فى اجلبهة العربية اأثناء حرب �صنة 1948م لتحرير 

فل�صطني.

ميثاق ال�صمان اجلماعى �صنة 1950م :

اأن تقيم وحدة ع�صكرية بني الدول امل�صرتكة فيها،  ونتيجة لذلك حاولت جامعة الدول العربية 

بع�س  اإليه  وان�صمت  1950م(،  )يونية  فى  امل�صرتك  الدفاع  )معاهدة  اجلماعى  لل�صمان  ميثاًقا  فعقدت 

الدول ومل تن�صم دول عربية اأخري.

وقد ن�صت املادة الثانية من هذه املعاهدة على اأن الدول املتعاقدة تعترب كل اعتداء م�صلح يقع على اأية 

دولة اأو اأكرث منها اعتداء عليها جميًعا، تلزم باأن تبادر اإىل معونة الدولة املعتدى عليها، لرد العتداء 

واإعادة الأمن وال�صالم اإىل ن�صابهما.وهذه الأحكام اإذا نفذت حًقا لأحالت حلم العرب فى الحتاد اإىل 

حقيقة ملمو�صة، ولكن �صيًئا من هذه الأحكام مل ينفذ، اإذ �صرعان ما و�صح النق�صام بني احلكومات التى 

التعاون  توثيق  اإىل  ثنائية ترمى  ت�صتعي�س عن ذلك مبعاهدات  م�صر  منها اجلامعة، مما جعل  تتاألف 

ال�صيا�صى والع�صكرى والقت�صادى والثقافى بينها وبني الدول العربية الراغبة فى ذلك.

ثالًثا : دور م�صر فى ا�صتقالل البالد العربية :

وقد كان مل�صر دوًرا رئي�صًيا فى ا�صتقالل ال�صعوب العربية، وفى التحاقها باجلامعة العربية �صواء 

كان ذلك قبل ثورة يوليو 1952م، اأو بعد قيامها، فلقد نا�صرت م�صر على امل�صتوى ال�صعبى والر�صمى كل 

حركات التحرر فى امل�صرق العربى اأو املغرب العربي، فاأيدت ا�صتقالل �صورية ولبنان، كما اأيدت عروبة 

فل�صطني فى الأمم املتحدة، كما قامت بدوًرا بارًزا فى جامعة الدول العربية عند عر�س ق�صايا التحرر 

من ال�صتعمار فى �صمال اإفريقيا، و�صاعدت فى ا�صتقالل ليبيا وتوحيدها.

التحرر �صد ال�صتعمار الربيطانى فى اخلليج  الثورة فى يوليو 1952م دعمت حركات  وبعد قيام 

نالت  اأيدت باملال وال�صالح ثورة اجلزائر �صد ال�صتعمار الفرن�صى حتى  العربى واجلنوب العربي، كما 

ا�صتقاللها 1962م، وكذلك كان موقف م�صر من حركات التحرر من ال�صتعمار فى باقى البالد العربية، 

ال�صيطرة  من  ال�صودانيني حق تقرير م�صريهم وحتريرهم  منح  اأدل على ذلك من موقف م�صر من  ول 

الربيطانية،  احلكومة  مع  ال�صودان  اتفاقية  1953م  الثورة  حكومة  عقدت  عندما  وذلك  الربيطانية، 

التى اأ�صدت اإىل ال�صودان حقوقا جليلة فقد اأخذت بيده اإىل طريق احلرية وال�صتقالل الذى اأعلن �صنة 
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، راجع اخلريطة )12( لتتعرف متى ح�صلت كل دولة عربية على 
)1(

1956م بعد جالء القوات الأجنبية

ا�صتقاللها.

رابًعا: ال�صراع العربي  االإ�صرائيلى:

1- تطور الق�صية الفل�صطينية منذ القرن )19( حتى قيام دولة اإ�صرائيل:

مقدمة : فل�صطني عربية، هذه هى احلقيقة التاريخية، وهى حقيقة �صعت ال�صهيونية بالتعاون 

مع الدول الكربى اإىل حموها متاًما للقول باأن اإ�صرائيل حقيقة تاريخية، ولكن الفرق بني املقولتني اأن 

الثانية تقوم �صد حق الإن�صان فى وطنه الذى يقيم فيه هو واأجداده منذ األف ال�صنني، وتدعو اإىل فتح 

اأبواب )فل�صطني( ثم )اإ�صرائيل( اأمام هجرة اليهود من اأوربا واآ�صيا واإفريقيا ومن اأى مكان اإىل )فل�صطني 

اإ�صرائيل(.

- لقد كانت النه�صة الفكرية التى انطلقت فى اأوربا قد رفعت معها امل�صتوى الفكرى لليهود، كما اأن 

النطالقة القت�صادية الكربى التى �صملت معظم اأوربا اأعطت فر�صة وا�صعة لليهود ل�صتثمار مهاراتهم 

القت�صادية فى تكوين ثروات كبرية.

- حيث اأن النظرية القومية كانت هى ال�صائدة فى التاريخ احلديث فقد كان اليهود - وهم غالًبا ما 

يعي�صون فى )جيتو( خا�س بهم - يعملون على احلفاظ على مقوماتهم اليهودية اخلا�صة فى مواجهة منو 

امل�صاعر القومية لدى ال�صعوب التى يعي�صون بها. الأمر الذى �صعد من العداوة التى كانت بني اليهود من 

جهة وال�صعوب الأوربية امل�صيحية من جهة اأخري.

- منذ مطلع القرن التا�صع ع�صر واملفكرون اليهود يلتم�صون اأية و�صيلة لتهجري اليهود اإىل فل�صطني 

على اعتبار اأنها اأر�س امليعاد والأر�س التى وعد اهلل بها �صعب اهلل املختار، واأنها هى الأر�س التى �صتجمع 

املوؤمتر  عقد  1897م  عام  العامل.وفى  �صعوب  خمتلف  بني  القدمية  الع�صور  منذ  امل�صتتني  اليهود  �صعب 

اليهودى الأول لبحث امل�صاألة اليهودية وفيه: حتددت فكرة )اإقامة وطن قومى لليهود( ، ثم حتددت 

فل�صطني فى موؤمتر عام 1905م لتكون الوطن القومى لليهود حتت �صعار العودة لفل�صطني ، ذلك كان بداية 

احلركة ال�صهيونية )العودة اإىل فل�صطني(، واأن�صئت املنظمة ال�صهيونية العاملية وال�صندوق ال�صهيونى 

لتمويل عمليات الهجرة و�صراء الأرا�صى للمهاجرين اليهود اإىل فل�صطني.

ت�صريح بلفور )نوفمرب 1917م( :

ال�صهيونية،  احلركة  مب�صالح  بريطانيا  م�صالح  لرتباط  نظًرا  الأوىل  العاملية  احلرب  اأثناء  وفى 

اأ�صبحت بريطانيا م�صتعدة لتاأييد اليهود فى اإن�صاء وطن قومي، ومن هنا �صدر الأمر الربيطانى املعروف 

)نوفمرب  فى   بريطانيا  فى  اليهودية  الطائفة  رئي�س  اإىل  موجه  خطاب  �صورة  فى  بلفور  بت�صريح 

1917م(.
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املو�صوع  هذا  فى  التفا�صيل  من  املزيد  اإىل  الطالب  توجيه  املدر�س  وعلى  �صديد  باإيجاز  املو�صوع  هذا  عر�صنا   )1(

بالرجوع اإىل املراجع و�صبكة املعلومات الدولية فى تاريخ العرب احلديث واملعا�صر واملوجودة مبكتبة املدر�صة، وذلك 

كن�صاط ذاتى م�صتقل للطالب.

)2( كان تعداد فل�صطني فى 1918م على النحو التاىل )446 األف ن�صمة من العرب(، و )65 األف ن�صمة من اليهود( 

اأى حواىل 8% من تعداد ال�صكان.

فى  فعاًل  احلرب  دخلت  املتحدة  الوليات  اأن  فمع 

اأمام  رو�صيا  فى  القي�صر  حكومة  وتهاوت  1917م،  اإبريل 

ثورة اأكتوبر 1917م حتى خرجت رو�صيا من احلرب ظلت 

ل�صالح  اليهود  لك�صب  الجنليز  لدى  الق�صوى  الأهمية 

الربيطانية  المرباطورية  ول�صالح  تخو�صها  التى  املعركة 

بعد انتهاء احلرب.

 ويجدر بنا اأن نتعرف على بع�ض ن�سو�ض هذا الت�سريح 

والتى اأدت اإىل قيام اإ�سرائيل فى 1948م وهى:

القومى  الوطن  تاأ�صي�س  اأن  على  الت�صريح  ن�س   -1

اليهودى فى فل�صطني، ومن ثم لي�س كل فل�صطني ي�صبح وطنا 

قومًيا لل�صهيونيني.

2- مل ي�صر الن�س اإىل عرب فل�صطني �صراحة بل يكاد 

يغفل وجودهم اإل عندما حتدث الن�س على )طوائف غري 

البداية  منذ  ي�صمرون  الجنليز  كان  ثم  ومن  يهودية( 

فل�صطني(  )عرب  وهى  حينذاك  قائمة  حقيقة  ا�صتبعاد 

.
)1(

و)عروبتها( 

3- اإن بريطانيا منحت اإقليًما ل متلكه اإىل طائفة ل متلكه دون ا�صت�صارة اأهل واأ�صحاب البالد الذين 

، بل وعاملت بريطانيا العرب -مبقت�صى الن�س- على اعتبار 
)2(

كانوا ي�صكلون الأغلبية املطلقة ل�صكانه 

اأنهم جمرد طائفة ما.

فبعد اإنهاء احلرب توالت املذكرات العربية وال�صهيونية على امل�صئولني من دول احللفاء وعلى موؤمتر 

ال�صلح، فقد طالب في�صل بن احل�صني فى مذكرته فى 1919/1/29م با�صتقالل كل العرب ومنهم عرب 

فل�صطني، بينما طالبت مذكرة ال�صهيونيني فى  )فرباير1919م( بالعرتاف باحلق التاريخى لليهود فى 

فل�صطني ، وحقهم فى اإقامة وطن قومى لهم هناك على النحو التايل:

لكم  اأعرب    ... روت�صيلد  اللورد  عزيزى 

حكومة  با�صم  اإليكم  اأنقل  اإذ  �صرورى  بالغ  عن 

�صاحب اجلاللة الت�صريح التاىل بالعطف على 

الت�صريح  وهو  ال�صهيونية،  اليهودية  الأمانى 

الذى عر�س على جمل�س الوزراء ونال موافقته. 

اإن حكومة �صاحب اجلاللة تنظر بعني العطف 

فل�صطني،  فى  لليهود  قومى  وطن  اإن�صاء  اإىل 

هذا  حتقيق  لتي�صري  م�صاعيها  اأق�صى  و�صتبذل 

الهدف، على اأن يكون مفهوًما اأن �صيًئا لن يعمل 

املدنية  باحلقوق  امل�صا�س  �صاأنه  من  يكون  قد 

احلالية  الطوائف  بها  تتمتع  التى  والدينية 

ول  باحلقوق  ول  فل�صطني.  فى  اليهودية  غري 

فى  اليهود  به  يتمتع  الذى  ال�صيا�صى  بالو�صع 

اأى بلد اآخر. اأكون ممتًنا اإذا اأحطتم املنظمات 

ال�صهيونية علًما بهذا الت�صريح.

املخل�س .. اآرثر جيم�س بلفور

معلومة اإثرائية
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1- و�صع فل�صطني حتت النتداب الربيطاين.

2- العمل على تطبيق ن�س ت�صريح بلفور.

3- اإقامة جمل�س متثيلى ليهود فل�صطني.

احلكومة  تلتزم  واأن  الجنليزي،  النتداب  حتت  فل�صطني  تكون  اأن  على  واجنلرتا  فرن�صا  فاتفقت 

اأغلبية  ي�صكلون  كانوا  اأنهم  مع  �صراحة  العرب  اإىل  اإ�صارة  اأية  دون  بلفور  ت�صريح  بتنفيذ  الربيطانية 

اأهم  من  واحد  عن  تخلت  قد  النتداب  نظام  اأقرت  -التى  الأمم  ع�صبة  تكون  وبذلك  فل�صطني،  �صكان 

اأهدافها األ وهو م�صاعدة ال�صعوب على اأن حتكم نف�صها بنف�صها، و�صارت فى طريق اإبادة عرب فل�صطني 

وتهويدها.

�صيا�صة االنتداب الربيطانى فى فل�صطني:

عني هربرت �صمويل مندوًبا �صامًيا بريطانيا، و�صكل اإدارة عليا ذات طابع �صهيوين، و�صدرت القوانني 

اأو  بال�صراء  الأرا�صى  انتقال  ت�صهل  التى  والقوانني  اليهود  اإىل  للدولة  اململوكة  الأرا�صى  تنقل  التى 

بالتنازل من اأيدى العرب اإىل اليهود، وكانت رءو�س الأموال ال�صهيونية م�صتعدة لتغطية طلبات اأى بائع 

حتى ولو كانت الأ�صعار مرتفعة، فاملهم هو ال�صتحواذ على الأر�س.

)الكتاب االأبي�ص االأول( فى 1922م 

اأ�صدرته احلكومة الإجنليزية حمددة فيه �صيا�صتها التى �صتنتهجها فى فل�صطني وكانت على النحو 

التايل:

1-  اإن حكومة جاللة امللك ل تت�صور اأن فل�صطني كلها �صت�صبح يهودية مثل اأن اإجنلرتا اإجنليزية 

وكان هذا من باب التموية.

2- اإن ت�صريح بلفور غري قابل للتغيري، واأنه يعنى اأن وطنا قوميا لليهود يوؤ�ص�س فى فل�صطني.

3- من ال�صرورى زيادة عدد الطائفة اليهودية باملهاجرة.

4- العمل على الرتقاء بفل�صطني حتى ت�صبح موؤهلة كمركز لل�صعب اليهودي.

رف�ص العرب هذا الكتاب الأبي�س الذى اأغفل حقوق الإن�صان بالن�صبة لعرب فل�صطني. واأخذت 

حكومة النتداب فى تنفيذ ما ورد  به من حيث فتح باب الهجرة اأمام اليهود، وانتقال الأرا�صى اإليهم 

الزراعية  بالأرا�صى  ال�صباب  التحاق  على  والرتكيز  امللكية  نزع  قوانني  با�صت�صدار  ذلك  كان  ولو  حتى 

والأعمال احلقلية وحتميل العربى باأعباء �صريبية ثقيلة جتعله يبيع اأر�صه.وكان من بني ال�صدامات 

الكربى الأوىل بني العرب واليهود فى 1929م نتيجة لتعدى اليهود على حق العرب فى )حائط الرباق( 

 ، الجنليزية  القوات  تدخل  بعد  اإل  الدموية  ال�صدامات  تتوقف  ومل  الأق�صي،  بامل�صجد  ملت�صق  وهو 
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واحلقيقة اأنها تدخلت �صد العرب حتى �صيطرت على املوقف، ومل تعامل اليهود اإل معاملة رقيقة.

الكتاب االأبي�ص الثانى 1930م :

اأ�صدرت بريطانيا كتابها الأبي�س الثانى وت�صمن:

1- التاأكيد على تنفيذ وتطبيق ت�صريح بلفور.

تكوين  فى  هدفها  مع  يتنافى  ذلك  اأن  اعتبار  على  دميقراطية  د�صتورية  حكومة  اإقامة  رف�س   -2

فل�صطني اليهودية، واقرتحت احلكومة الربيطانية ت�صكيل جمل�س ت�صريعى من العرب واليهود.

اأن ت�صع الو�صائل  اأو�صت احلكومة الربيطانية بفر�س قيود على الهجرة اليهودية، ولكن دون   -3

الالزمة لتنفيذ هذه التو�صية.

4- انتقد الكتاب الأبي�س ت�صلل اأعداد لي�صت بالقليلة من اليهود اإىل فل�صطني بطرق غري م�صروعة، 

ولكن مل ت�صع احلكومة الجراءات الالزم تنفيذها ملنع هذا الت�صلل.

ومع اأن الكتاب الأبي�س كان يفتقد احل�صم فى الق�صايا التى اأثارها، ومع اأنه كان من املتعذر تنفيذ ما 

جاء فيه اإل بقرارات اأخرى من احلكومة الربيطانية، فقد اعتربه ال�صهيونيون تخلًيا من جانب بريطانيا 

عن القيام مبا التزمت به نحو اإقامة وطن قومى لليهود فى فل�صطني، وظلوا وراء احلكومة الربيطانية 

لليهود  اأ�صدرت بيانات �صحبت فيها كل ما وجد فيه ال�صهيونيون م�صا�ًصا مبخططهم نحو فل�صطني  حتى 

فقط.

لقد اأخذت جموع اليهود تتدفق على فل�صطني ب�صبب ا�صطهاد هتلر ونظام حكمه النازى لليهود، وكانت 

فل�صطني هى اجلهة املف�صلة لدى اليهود الأملان، وخا�صة اأن احلكومة الجنليزية والوكالة اليهودية كانت 

متد يد امل�صاعدة بكل كثافة اإىل املهاجرين لكى ي�صتقروا فى فل�صطني. بل وقد اأكد الربملان الجنليزى اأن 

متليك فل�صطني لليهود ما هو اإل �صيا�صة را�صخة بريطانية.

اأدت تلك التطورات اإىل ت�صكيل اللجنة العربية العليا فى 1935م للدفاع عن حقوق عرب فل�صطني، 

وقدمت الزعامات العربية فى 25 نوفمرب 1935م مذكرة طالبت فيها مبا يلي:

1- ت�صكيل حكومة نيابية.

2- اإيقاف الهجرة اليهودية ال�صرعية منها وغري ال�صرعية.

3- اإ�صدار بطاقة �صخ�صية ملواطنى فل�صطني حتى ل يدعيها من ل حق له فيها.

4- منع انتقال الأرا�صى من العرب اإىل اليهود و�صن قانون الأفدنة اخلم�صة على ن�صق قانون مماثل 

�صدر فى م�صر يبقيها بعيًدا عن النزع اأو امل�صادرة فى كل الأحوال.
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فى  الكربى  العربية  الثورة 

فل�صطني 1936م :

الجنليزية  احلكومة  مت�صكت  ولكن 

مبوقفها، فاأدى ذلك اإىل اندلع الثورة العربية 

الكربى فى فل�صطني فى 1936م، وا�صتمرت حتى 

النتداب  حكومة  ا�صتخدمت  وقد  1939م. 

اأ�صد اأنواع البط�س من ق�صف بالطائرات، وهدم 

اجلماعى  العقاب  وتطبيق  املجاهدين،  بيوت 

على القري، ومع ذلك ا�صتمرت الثورة واقرتبت 

احلكومة  فلجاأت  الثانية،  العاملية  احلرب  نذر 

وال�صعودية  العراق  ملوك  اإىل  الربيطانية 

عن  بالتوقف  الثوار  ين�صحوا  لكى  والأردن 

الثورة والتباحث مع جلنة بيل الإجنليزية التى 

اأر�صلتها احلكومة الإجنليزية اإىل فل�صطني.

توقف القتال وتباحث زعماء عرب فل�صطني 

جانب  اإىل  اللجنة  حتيزت  ولكن  اللجنة،  مع 

لتق�صيم  م�صروع  اأول  اأ�صدرت  ولكنها  اليهود، 

يهودية،  واأخرى  عربية  دولة  اإىل  فل�صطني 

وقد وافق اليهود على التق�صيم على اعتبار 

على  حرية  بكل  العمل  فر�صة  �صيعطيهم  اأنه 

نواة  لتكون  مبا�صرة  تبعية  لهم  تابعة  اأر�س 

)اإ�صرائيل(.

اأما العرب فقد رف�صوه على اعتبار اأن اأى اقتطاع لأية بقعة من فل�صطني ُيعد عدوانا ل مثيل له 

على حقوق �صعب يعي�س على اأر�صه، وخا�صة اأن ما خ�ص�س لليهود كان اأح�صن ما فى فل�صطني من اأر�س، 

وت�صاءلوا اأهكذا يتحول الالجئ اليهودى اإىل مالك، و�صاحب الأر�س العربى مطروًدا من اأر�صه ليعي�س 

امل�صلحة  الثورة  اإىل  فل�صطني  عرب  عاد  ولذلك  الدولة،  مقومات  من  حمرومة  فقرية  عربية  دولة  فى 

لحظ خريطة م�صروع تق�صيم فل�صطني عام 1937م.

خريطة )13( يو�صح م�صروع تق�صيم فل�صطني عام 1937م(.

بئر �سبع

الق�سيمة
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اأفزعت فكرة التق�صيم عرب فل�صطني فعادوا اإىل الثورة فلجاأت احلكومة الربيطانية اإىل حماولة 

جمع الطرفني العربى وال�صهيونى للتو�صل اإىل حل مقبول، وكانت بريطانيا فعاًل تريد التو�صل اإىل  حل 

حيث اأن غيوم احلرب العاملية الثانية كانت قد تلبدت، ولكن عجز املجتمعون حول املائدة امل�صتديرة عن 

التو�صل اإىل اتفاق، فاأ�صدرت احلكومة الربيطانية.

الكتاب االأبي�ص الثالث فى1939م وقد جاء فيه:

1- التم�صك بن�س ت�صريح بلفور.

2- ت�صهيل الهجرة اليهودية.

3- حتديد عدد املهاجرين.

4- قمع الهجرة غري امل�صروعة.

5- حكم ذاتى ي�صارك فيه العرب واليهود متهيًدا لقيام دولة فل�صطني.

6- اإ�صناد الوظائف الرئي�صية اإىل العرب واليهود على اأ�صا�س ن�صبة عدد ال�صكان من الطرفني.

7- و�صع قيود على انتقال الأرا�صى من اأيدى العرب اإىل اليهود.

ولكن هذا الكتاب الأبي�س مل يو�صع مو�صع التنفيذ ب�صبب ن�صوب احلرب العاملية الثانية وا�صتخدام 

اجنلرتا القوة الع�صكرية الفائقة فى اإخماد ثورة الفل�صطينيني، واأخذ املوقف الداخلى واخلارجى يتغري 

ل�صالح ال�صهيونية.

دور الواليات املتحدة :

كانت الوليات املتحدة �صديدة النحياز اإىل جانب ال�صهيونية، التى كانت تقدم للوليات املتحدة 

خدمات وا�صعة النطاق فى جهودها لتحطيم اأملانيا النازية، وفى دعم م�صالح الوليات املتحدة فى ال�صرق 

الأو�صط الذى اأ�صبح على اأهمية ق�صوى بالن�صبة لها ، اإذ اأثبتت �صركات البرتول الأمريكية العاملة فيه 

اأن منطقة اخلليج العربى تعوم على بحرية من البرتول، واأن من ي�صيطر على ال�صرق الأو�صط ي�صتطيع 

اأن ي�صيطر على العامل.

قرارات موؤمتر بلتيمور :

هكذا التقت امل�صالح الأمريكية مع امل�صالح ال�صهيونية، وعقد فى بلتيمور -الوليات املتحدة- موؤمتر 

ح�صره مندوبون عن املنظمات ال�صهيونية الأمريكية والأوربية املوجودة فى فل�صطني وح�صره )هارى 

ترومان( الذى اأ�صبح رئي�ًصا للوليات املتحدة بدًءا من )1945م اإىل 1953م(، واأ�صدر املوؤمتر قراراته 

على النحو التايل:

1- اإن�صاء دولة يهودية.
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2- ت�صكيل قوة ع�صكرية حتارب حتت علمها اخلا�س تاأكيًدا باأن ال�صعب اليهودى له قوميته، وله 

علمه وله احلق فى اللتحاق بهيئة الأمم املزمع اإقامتها بعد اإنهاء احلرب.

3- فتح اأبواب فل�صطني للهجرة املطلقة اإليها بال قيود.

اليهود  اإدارية وتنظيمية فى داخل فل�صطني متهيًدا ل�صتالم  اليهودية( حقوًقا  4- منح )الوكالة 

اأمور احلكم والإدارة فى فل�صطني.

5- اإلغاء الكتاب الأبي�س �صنة 1939م.

وبينما كانت اأملانيا النازية تلفظ اأنفا�صها الأخرية قامت الوكالة اليهودية بدعاية وا�صعة النطاق 

النازى  قتلهم  من  عددا  اأن  وزعمت  اأوربا  و�صرق  اأملانيا  يهود  �صد  ب�صعة  جرائم  من  النازى  اقرتفه  عما 

اأعقاب احلرب العاملية الثانية �صحنت الوكالة اليهودية  اأو اأحرقهم حواىل �صتة ماليني �صحية، وفى 

ع�صرات الألوف من  يهود اأملانيا اإىل فل�صطني ب�صكل اأزعج �صلطات النتداب الربيطانى حيث اأن البالد ما 

كانت لت�صتوعب هوؤلء اإل على ح�صاب العرب هناك، اأو مبعنى اآخر اأنه اإذا اأريد قيام وطن قومى بهذه 

الطريقة فاإن ذلك لن يتاأتى اإل باإبادة عرب فل�صطني .

وعندما اعرت�صت حكومة النتداب على فتح اأبواب فل�صطني هكذا اأمام الهجرة اليهودية التى بلغت 

فتبنت ق�صيتهم وطلبت من  املتحدة  الوليات  اإىل  ال�صهيونية  املنظمات  األف دفعة واحدة جلاأت  مائة 

الجنليز وباأ�صلوب �صديد اللهجة اأن تفتح اأبواب فل�صطني للمهاجرين اجلدد، وما كانت اجنلرتا حينذاك 

بقادرة على معار�صة الوليات املتحدة احلليفة الأقوى التى لولها ملا نزلت الهزمية باأملانيا.

وبينما اأ�صبحت الوليات املتحدة املوؤيد الأول والأقوى لقيام دولة يهودية، كانت اجنلرتا ترى اأنها 

ل ت�صتطيع ال�صتمرار فى النتداب على فل�صطني، بل لقد كانت املنظمات ال�صهيونية ترى اأن دور اجنلرتا 

فى التمهيد لقيام دولة يهودية قد انتهي، واأنها اأ�صبحت دولة من الدرجة الثانية واأن الدور القيادى فى 

هذا ال�صدد للوليات املتحدة الأمريكية وخا�صة اأن ترومان جنح فى انتخابات الرئا�صة �صنة 1945م، 

التى  الباهظة  الأموال  اإىل  يرجع  النتخابات  فى   - ترومان  حزب  الدميقراطى  احلزب  جناح  اأن  كما 

اأنفقها اليهود.

اللجنة االإجنليزية االأمريكية 1946 م :

يد  فعلى  اإجنلرتا،  على  ال�صغط  فى  ال�صرية  الإرهابية  اأجهزتها  ال�صهيونية  املنظمات  وا�صتخدمت 

اإرهابيني �صقط وزير التموين الإجنليزى اللورد موين �صريًعا ون�صف الإرهابيون ال�صهيونيون فندق امللك 

الوليات  اجنلرتا  ت�صرك  اأن  اإىل  ذلك  واأدى  1946م(،  )يوليو  فى  نزلء  من  فيه  مبا  القد�س  فى  داود 

املتحدة معها فى اإيجاد حل للم�صكلة الفل�صطينية، فت�صكلت جلنة اإجنليزية اأمريكية فى نوفمرب 1946م، 
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وكان جمرد ت�صكيل هذه اللجنة ل�صالح الأهداف ال�صهيونية و�صدرت قراراتها على النحو التايل:

1- فل�صطني �صتكون دولة يهودية.

2- فتح باب الهجرة اليهودية.

3- حرية انتقال الأرا�صى من العرب اإىل اليهود.

وحاولت احلكومة الربيطانية عن طريق عقد موؤمتر فى لندن الو�صول اإىل حل ما، اإل اأن ال�صهيونيني 

رف�صوا ح�صوره اإل اإذا وافقت بريطانيا على قيام دولة يهودية فى فل�صطني وح�صره العرب وك�صفوا فقط 

وملا  فل�صطني،  لعرب  اليهود  اإبادة  خمطط  عن 

بريطانيا  اأعلنت  النحو  هذا  على  املوؤمتر  انتهى 

نف�س يدها عن امل�صكلة وو�صعها بني يدى هيئة 

الأمم املتحدة.

االأمم  فـــى  الــتــقــ�ــصــيــم  ــــرار  ق

املتحدة 1947 م :

- رفعت الق�صية اإىل اجلمعية العامة لالأمم 

بتق�صيم  قرار  اإىل  املداولت  وانتهت  املتحدة 

فل�صطني بني العرب واليهود، )لحظ اخلريطة 

رقم 21(.

�صتن�صحب  اأنها  بريطانيا  حكومة  اأعلنت   -

من فل�صطني فى ميعاد غايته مايو 1948م.

اليهود  ل�صالح  التطورات  هذه  كل  كانت   -

والأموال  املدربة  القوات  لديهم  كان  حيث 

من  كل  راأ�صه  وعلى  الدوىل  والدعم  الكثرية 

)حالًيا  ال�صوفيتى  والحتاد  املتحدة  الوليات 

الحتاد الرو�صي(.

احلق  تدعم  التى  العربية  البالد  كانت   -

فى  الأخرى  هى  م�صغولة  فل�صطني  فى  العربى 

حترير نف�صها من الحتالل الأجنبي.

- تدفقت على فل�صطني العنا�صر الع�صكرية 

بئر �سبع

الق�سيمة

خريطة)14( يو�صح تق�صيم فل�صطني وفقا لالأمم املتحدة 1947م(.
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عرب  قوات  كانت  بينما  ع�صكرية،  عالية  خربة  على  وكانوا  احلرب  خالل  تقاتل  كانت  التى  اليهودية 

فل�صطني بدائية الت�صكيل.

للن�صاء والأطفال حتى تثري  يا�صني  اإرهابية مثل مذبحة دير  ال�صهيونية بعمليات  القوات  -قامت 

الذعر بني الفل�صطينيني، وفعاًل خرجت جموع ال�صعب الفل�صطينى مذعورة من بالدها على اأمل العودة 

مع اجليو�س العربية التى كانت ت�صتعد للدخول اإىل فل�صطني لإعادة الأمن وال�صكينة واحلق اإىل تلك 

البالد املنكوبة.

حرب فل�صطني 1948م:

الجنليزية  القوات  اآخر  كانت  عندما   -

اإ�صرائيل  دولة  قيام  اأعلن  فل�صطني  تغادر 

واعرتفت بها كل من الوليات املتحدة والحتاد 

ال�صوفيتى وغريهما من معظم دول العامل.

- اأ�صدرت جامعة الدول العربية قرارها 

لإعادة  احلرب  العربية  اجليو�س  بدخول 

ال�صكينة والأمن اإىل فل�صطني التى جترى على 

اأر�صها دماء العرب.وقد دخلت القوات امل�صرية 

والأردنية والعراقية وال�صورية، ولكنها كانت 

غري مدربة وغري م�صتعدة وغري متحدة الفكر 

اأو اخلطة.

العربية  القوات  هزمية  اإىل  ذلك  اأدى   -

فقط  لي�س  الإ�صرائيلية  القوات  وا�صتولت 

املتحدة  الأمم  خ�ص�صتها  التى  الأجزاء  على 

مبقت�صى قرار التق�صيم لليهود ولكن اأكرث منها 

بكثري.

- ا�صطرت دول املواجهة )م�صر - الأردن 

الهدنة  اتفاقيات  اإىل عقد  لبنان(   - �صوريا   -

الوليات  واأعلنت  1949م،  رود�س(  )هدنة 

خريطة)15( فل�صطني بعد حرب  1948م(.

بئر �سبع

الق�سيمة

فل�سطني املحتلة

 ال�سفة الغربية للأردن

وقطاع غزة

منطقة منزوعة ال�سلح

م
فل�سطني بعد حرب 1948

 بحرية 

طربية
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املتحدة وفرن�صا واجنلرتا فى 1950م �صمان هذه احلدود اجلديدة لإ�صرائيل.

با�صتمرار  �صاخنة  الق�صية  اأ�صبحت  ثم  ومن  اإ�صرائيل  بدولة  العرتاف  العربية  البالد  رف�صت   -

وتتفجر من وقت لآخر كما �صيتبني بعد ذلك خا�صة فى عهد ثورة 1952م فى م�صر وقيادتها للوحدة 

العربية.

2- م�صر وال�صراع العربى االإ�صرائيلى بعد حرب فل�صطني 1948م/1949م:

فى  اإ�صرائيل  وتو�صع  للعرب  هزمية  من  عليها  ترتب  وما  1948م  فل�صطني  حلرب  عر�صنا  اأن  �صبق 

الأرا�صى العربية وا�صتيالئها على اأرا�س اأكرث من التى كانت خم�ص�صة لها فى قرار التق�صيم الذى وافقت 

عليه الأمم املتحدة 1947م. )خريطة رقم 15( فل�صطني بعد حرب 1948م.

فقد توغل اليهود فى �صمال فل�صطني وجنوبها حيث ا�صتولوا على النقب وو�صلوا اإىل العقبة واأن�صاأت 

اإ�صرائيل ميناء اإيالت، وبذلك ا�صتطاع اليهود ال�صتيالء على كل فل�صطني ما عدا قطاع غزة ومنطقة 

غرب الأردن والقد�س القدمية، وفى نف�س الوقت كان نحو مليون من اأهاىل فل�صطني قد فروا من وطنهم 

وتركوه لليهود �صعًفا .

■ العدوان الثالثى 1956م :

- كانت اإ�صرائيل مطمئنة اإىل بع�س الدول العربية ، اإما لأنها بعيدة عن حدودها اأو لوقوعها حتت 

نفوذ الدول املوالية لإ�صرائيل، اأو لعدم قدرتها ع�صكرًيا على الت�صدى لها، ولكنها كانت تعتقد اأن م�صر 

بعد قيام ثورة 1952م هى العقبة احلقيقية فى طريق اأطماعها.

انتهزت الفر�صة عندما تالقت مقا�صد ال�صتعمار الغربى مع مقا�صدها مبنا�صبة تاأميم حكومة   -

الثورة ل�صركة قناة ال�صوي�س فى يوليو 1956م ، واتفقت على موؤامرة مع كل من اجنلرتا وفرن�صا ، وبداأت 

القوات الإ�صرائيلية تهاجم احلدود امل�صرية فى )اأكتوبر 1956م( واأنذرت الدولتان ال�صتعماريتان كال 

اأميال قليلة من جانبى قناة  اأن تقف قوات كل منهما على بعد  من م�صر واإ�صرائيل بوقف القتال على 

ال�صوي�س.

- رف�صت م�صر الإنذار فهاجمت القوات 

والفرن�صية  الجنليزية  ال�صتعمارية 

فى  امل�صرى  اجلي�س  لتطويق  القناة  منطقة 

امل�صرية فوتت عليهم  القيادة  �صيناء، ولكن 

حيث  �صيناء  واأخلت  فارتدت  الغر�س  هذا 

تقدم اجلي�س الإ�صرائيلى واحتلها.

معركة بور�صعيد 1956م(.
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فى  ال�صتعمارية  القوات  قتال  فى  ال�صعب  مع  بال�صرتاك  اجلي�س  رجال  من  الفدائيون  ا�صتمر   -

بور�صعيد.

- تدخلت الأمم املتحدة ونددت بالعدوان على م�صر وطالبت املعتدين بالن�صحاب، و�صغطت الوليات 

املتحدة على كل من اجنلرتا وفرن�صا، كما هدد الحتاد ال�صوفيتى الدول املعتدية.

- قيام ثورة العمال املتعطلني فى اجنلرتا وفرن�صا �صد حكومتهما ب�صبب ما تعر�صوا له من البطالة.

- ف�صل العتداء وا�صطرت الدول املعتدية اإىل �صحب قواتها بعد اأن وافقت م�صر على قرار الأمم 

املتحدة بوجود قوة طواريء دولية على احلدود الفا�صلة بني م�صر واإ�صرائيل، وفى منطقة �صرم ال�صيخ 

املطلة على خليج العقبة، ومتكنت اإ�صرائيل من املالحة فى خليج العقبة.

العدوان االإ�صرائيلى )5 يونيو �صنة 1967م( :

التو�صعية  خمططاتها  فلل�صهيونية  ال�صتعمار،  مقا�صد  مع  ال�صهيونية  اأغرا�س  تلتقى  مرة  لثالث 

ال�صتعمارية  للدول  وكانت  حم�صوب،  زمنى  برنامج  مع  الفرات«  اإىل  »النيل  من  بعبارة  عنها  تعرب  التى 

املناطق  فى  ال�صيوعية  احلركة  على  الق�صاء  فى  اأغرا�صها  الوقت  ذلك  فى  املتحدة  الوليات  ا  خ�صو�صً

ال�صرتاتيجية من العامل واأهمها فى نظره فى ذلك الوقت املنطقة العربية حتى ي�صتقيم لها ما تريده 

من ال�صيطرة العاملية وتطويق الحتاد ال�صوفيتى من اجلنوب، و�صمان احتكار ثروات املنطقة خ�صو�صًا 

البرتول وانتهزت اإ�صرائيل الفر�صة، وعملت على ا�صتدراج الدول العربية اإىل حرب غري م�صتعدة لها.

اأنها  واأعلنت  امل�صرتك  والدفاع  ال�صمان اجلماعى  اتفاقيات  التزاماتها مبقت�صى  لتنفيذ  هبت م�صر 

اإزاء التهديد الإ�صرائيلى امل�صلح تقف اإىل جانب �صوريا �صد اأى عدوان عليها، 

واأغلقت خليج العقبة فى وجه املالحة الإ�صرائيلية، وذلك اإحكاًما للح�صار القت�صادى الذى يفر�صه 

العرب على اإ�صرائيل.

هكذا تلبد املوقف ووجهت اإ�صرائيل اأقوى �صرباتها اإىل م�صر فقامت قواتها اجلوية فى �صباح اليوم 

اخلام�س من يونيو 1967م بغارات مفاجئة على املطارات امل�صرية، واأنزلت �صربة �صاحقة بال�صالح اجلوى 

امل�صري، كما اأغارت قواتها اجلوية والربية على �صيناء وا�صتولت على قطاع غزة، ووا�صلت زحفها حتى 

و�صلت اإىل ال�صفة ال�صرقية لقناة ال�صوي�س بعد اأن خ�صرت م�صر اجلانب الأكرب من قواتها امل�صلحة فى 

�صيناء.

اأما فى اجلبهة ال�صورية فقد اندفعت القوات الإ�صرائيلية وا�صتولت على ه�صبة اجلولن املنيعة، 

وفى الوقت نف�صه ا�صتولت القوات الإ�صرائيلية على مدينة القد�س العربية وعلى ال�صفة الغربية لنهر 

الأردن، وبذلك مل تكتف اإ�صرائيل بال�صتيالء على فل�صطني كلها، بل ا�صتولت على مناطق من الأرا�صى 
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والأردنية.  وال�صورية  امل�صرية 

خريطة رقم )24(.

اأن  العربية  البالد  اأدركت  وقد 

يهددها  اأ�صبح  الإ�صرائيلى  اخلطر 

املواجهة   دول  تدعم  مل  اإن  جميًعا 

اخلرطوم  فى  قمة  موؤمتر  فعقدت 

هذا  وقرر  1967م(  )اأغ�صط�س 

ل�صد  العرب  تكاتف  �صرورة  املوؤمتر 

من  خا�صة  الإ�صرائيلى  العدوان 

حيث تقدمي الدول العربية الغنية 

املواجهة )م�صر  لدول  املاىل  الدعم 

و�صوريا والأردن(.

االأمن  جمل�ص  قرار 

رقم 242:

للتدخل  الأمن  جمل�س  و�صعى 

واإيجاد حل للم�صكلة، وبعد مداولت 

رقم  ال�صهري  قراره  اأ�صدر  طويلة 

242 فى نوفمرب �صنة 1967م الذى 

يق�صى بان�صحاب اإ�صرائيل من اأرا�س 

عربية ولي�س من الأرا�صي العربية، 

الدول  كل  تنهى  واأن   - 1967م،  حرب  فى  احتلتها  التى 

القليمية  وال�صيادة  ال�صتقالل  وحترتم  احلرب،  حالة 

فى  وحقها  املنطقة  فى  دولة  لكل  ال�صيا�صى  وال�صتقالل 

العي�س ب�صالم فى نطاق حدود ماأمونة ومعرتف بها.

فى  املالحة  حرية  �صمان  على  ا  اأي�صً القرار  ن�س  كما 

املمرات الدولية وت�صوية م�صكلة الالجئني. واإن�صاء مناطق 

لالأمم  العام  ال�صكرتري  من  القرار  وطلب  ال�صالح  منزوعة 

خريطة )16(الآرا�صى العربية التى �صيطرت عليها اإ�صرائيل بعد حرب 1967م(.

ريا
�سو

القاهرة

 ال�سحراء

ال�سرقية

بئر �سبع

الق�سيمة

�سانت كاترين

املعركة  فى  وحدها  اإ�صرائيل  تكن  مل 

والطيارين  املتطوعني  مئات  معها  كان  ولكن 

والقواد الع�صكريني، وكان معها اأجهزة جت�ص�س 

لها  �صورت  طراز  اأحدث  من  اأمريكية  علمية 

املواقع امل�صرية، واأبطلت ل�صاحلها عمل اأجهزة 

الدفاع امل�صرية، ونقلت اإليها تعليمات القيادة 

امل�صرية.

معلومة اإثرائية
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املتحدة تعيني ممثل خا�س لإجراء الت�صالت مع الدول املعنية للو�صول اإىل ت�صوية �صلمية.

ورغم موافقة م�صر على قرار جمل�س الأمن رقم 242 اإل اأن اإ�صرائيل عملت على ف�صل جميع اجلهود 

الدولية لتحقيق الن�صحاب من الأرا�صى املحتلة، 

بل اإنها متادت فى اإقامة امل�صتوطنات اليهودية فى الأرا�صى العربية املحتلة وحاولت تهويد ال�صفة 

الغربية لالأردن، وعلى هذا بداأت م�صر حرب ال�صتنزاف للقوات الإ�صرائيلية اإىل اأن قامت حرب اأكتوبر 

1973م )العا�صر من رم�صان 1393ه�(.

حتركات م�صر فى الفرتة التى اأعقبت حرب 1967م :

حتركت م�صر فى الفرتة التى اأعقبت هزمية 1967م فى اجتاهني متكاملني وهما:

العرب فى حترير  العامل بحق  الدوىل لإقناع دول  ال�صعيد  الدبلوما�صية على  تكثيف اجلهود   -1

اأرا�صيهم املغت�صبة وحق ال�صعب الفل�صطينى فى حل م�صكلته وتقرير م�صريه.

2- اإعداد الدولة للحرب، وقد حتقق ذلك بالأمور الآتية:

) اأ ( دعم القوات امل�صلحة بكل ما حتتاجه من اأموال واأ�صلحة حديثة وقوى ب�صرية.

الرئي�س جمال عبدالنا�صر فى  وفاة  بعد  الرئا�صة  ال�صادات )الذى توىل  اأنور  الرئي�س  )ب( عمل 

�صبتمرب �صنة 1970م( على توحيد اجلبهة الداخلية واإقرار الد�صتور الدائم للدولة �صنة 1971م.

)ج( عملت م�صر على تنقية اجلو العربى من عدم الثقة وت�صفية اخلالفات وتوحيد ال�صف متهيًدا 

خطة  تن�صيق  على  م�صر  عملت  امل�صري،  معركة  اأجل  من  ومواردهم  العرب  اإمكانات  جميع  ل�صتخدام 

ع�صكرية م�صرتكة بينها وبني �صوريا.

حرب االإ�صتنزاف

 منذ اآلف ال�صنني ومنذ اأن قامت على �صفاف النيل اأقدم ح�صارة فى التاريخ ، و�صبه جزيرة �صيناء 

اأبًدا. وفى حرب يونيو  اأر�س م�صر مل تنف�صل عن وطنها الأم  جزًءا من 

الداخل  فى  الع�صكرية  الأخطاء  بع�س  حدوث  وب�صبب  1967م  �صنة 

وتدبري بع�س املوؤامرات �صد م�صر فى اخلارج ، وقعت اأر�س �صيناء الطاهرة 

حتت الحتالل الإ�صرائيلي.

فقد  اإىل  1967م  يونيو  حرب  هزمية  توؤد  مل  ذلك  من  الرغم  وعلى 

م�صر عزميتها وت�صميمها ل�صتعادة اأر�صها ال�صليبة التى اغت�صبها العدوان 

اأهداف لتجاوز النك�سة  عدة  الإ�صرائيلى - ولذا و�صعت القيادة ال�صيا�صية - 
الفريق عبد املنعم ريا�س
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تتمثل فى :-

للجنود  الثقة  اإعادة  امل�صلحة،  القوات  بناء  اإعادة 

وتنظيم  القوات  تدريب  اإعادة  قادتهم،  وفى  اأنف�صهم  فى 

ال�صتنزاف،  وحرب  ال�صمود  مرحلة  بداأت  ثم  الوحدات، 

جمال  الراحل  امل�صرى  الرئي�س  اأطلقه  الذى  التعبري  وهو 

بني  دارت  التى  الع�صكرية  العمليات  على  عبدالنا�صر 

ال�صوي�س  قناة  �صرق  الإ�صرائيلى  والعدو  امل�صرية  القوات 

والتى  العدو  اإىل مواقع  املعركة  نقلت م�صر خاللها  والتى 

اأحلقت اأفدح اخل�صائر للتح�صينات الإ�صرائيلية وبالأ�صلحة والأفراد - وقد ا�صتمرت تلك احلرب ثالث 

�صنوات. 

وكان من اأ�صهر �صهداء حرب ال�صتنزاف الشهيد الفريق عبد املنعم رياض

اأ�صباب دخول م�صر حرب اأكتوبر 1973م

- بعد اأن ف��صلت ك�ل اجل��هود ال�صي��ا�صية للتو�ص��ل اإىل ح��ل �صلمى عن طريق الأمم املتحدة، نظرا 

لتعنت اإ�ص���رائيل وا�صرارها على الحتفاظ بجميع الأرا�صى العربية التى احتلتها فى يونيو 1967م 

- ق��ررت م�صر ال��دخول فى حرب مقد�صة لتحرير الأر�س العربية املغت�صبة بعقول واأفكار وخربات 

اأبنائها وحدهم - ومت ذلك فى تنظيم حمكم مع القوات ال�صورية حتت اإ�صراف القيادة املوحدة والتى 

اجلبهتني  على  والتن�ص��يق  التخطيط  مت  حيث  على،  إسماعيل  أحمد  املشير  له���ا   الع��امة  القيادة  توىل 

امل�صرية وال�صورية بدقة ومهارة تامتني وبلغت خطة اخلداع - ل�صرف اأنظار اإ�صرائيل عن التح�صريات 

الهجوم��ية عل��ى اجلبهتني م�ن اخل�ارج - اإىل احل�د ال�ذى ج�عل اإ�ص���رائيل 

الكثريين  جع��ل  مم��ا   - تامة  مفاج��اأة  ال�صورى  امل�صرى  بالهج��وم  ت�فاجاأ 

م��ن اخلب��راء يطلق��ون عل��ى ما ح��دث ب���اأنه زلزال فى اإ�صرائيل.

سعد  الفريق   توىل   ال�صادات،  اأنور  الراحل  الرئي��س  من  وبتكليف   -

الدين الشاذلى رئا�صة اأركان حرب القوات امل�صلحة، ب�صبب حرفيته العالية 
وقد قام بو�صع خطته الت�ى اأ�ص�ماها )املاآذن العالية( لعبور قناة ال�صوي�س، 

وحتطيم خ��ط بارليف، وق��ام بتنفيذها فى حرب 1973م.

محمد  املشير  برئا�صة  امل�صلحة  القوات  عمليات  هيئة  قامت  وقد 

الرئي�س حممد اأنور ال�صادات

حرب  اأن  الع�صكريون  اخلرباء  ويوؤكد 

لن�صر  الطريق  مهدت  التى  هى  ال�صتنزاف 

الفرتة  امل�صرية  القيادة  اأم�صت  كما  اأكتوبر، 

اأكتوبر  وحرب  1967م  يونيو  حرب  بني  ما 

فى  مثمر  وجهد  متوا�صل  عمل  فى  1973م 

اإعادة بناء القوات امل�صلحة على اأ�ص�س علمية، 

وبناء حائط ال�صواريخ.

معلومة اإثرائية
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اأن�صب  عن  درا�صة  باإعداد  اجلمسى   عبدالغنى 
حتى  الهجومية  بالعملية  للقيام  التوقيتات 

والرئي�س  ال�صادات  امل�صرى  الرئي�س  اأمام  تو�صع 

ال�صورى حافظ الأ�صد لختيار التوقيت املنا�صب 

للطرفني، وقد قامت على درا�صة املوقف الع�صكرى 

تلك  و�صميت  وال�صورية  امل�صرية  وللقوات  للعدو 

الدرا�صة )بك�صكول اجلم�صى(

اأكتوبر  حرب  عمليات  مراحل 

1973م: )للقراءة فقط(

ال�صاعة  فى  اأكتوبر  حرب  عمليات  بداأت 

عام  اأكتوبر  من  ال�صاد�س  يوم  متاًما  الثانية 

1973م فى توقيت واحد على اجلبهتني امل�صرية 

وال�صورية ومت التنفيذ على اأربع مراحل رئي�صية 

كما يلي:

املهمة  حتقيق  االأويل:  املرحلة  ـ 

االأ�صا�صية للقوات امل�صلحة

مراحل  خم�س  اإىل  املرحلة  هذه  وتنق�صم 

فرعية:

1- ال�صربة اجلوية ال�صاملة :

الطائرات  قامت  متاًما  الثانية  ال�صاع�ة  فى 

امل�صرية  بعبور قناة ال�ص��وي�س فى اجت���اه ال�ص��رق 

ل�صرب اأهداف العدو فى عمق �صيناء التى �صملت 

مركز قيادة العدو واملطارات والقواعد اجلوية 

الرئي�صة ومواقع ال�ص�واريخ امل�صادة للطائرات ومدفعيات العدو بعيدة املدى وبع�س مناطق ال�صئون 

وقد  فوؤاد.  بور  مدينة  �صرق  يقع  الذى  بارليف(  خط  ح�صون  )من  بوداب�صت  وح�ص�ن  الإدارية 

امل�صري اأحمد اإ�صماعيل

وزير احلربية  كان 

وق������ائ������د ال���ق�����������وات 

حرب  اإب����ان  امل�ص��لحة 

ومدير  1973م  اأكتوبر 

امل����خ����اب����رات ال��ع��ام��ة 

1971م وقد ح�صل على 

 - �صيناء  جنمة  و���ص��ام 

اأعلى الأو�صمة الع�صكرية.

الفريق �صعد الدين ال�صاذىل

ب���اأن���ه  ي���و����ص���ف   

للهجوم  امل��دبر  ال��راأ�س 

على  الناج��ح  امل�ص��رى 

خط الدفاع الإ�ص�رائيلى 

مت  وقد  ب��اريف(  )خط 

لن�صر  والثالثون  التا�صعة  الذكرى  فى  تكرميه 

النيل  قالدة  ا�صمه  مبنح  2012م(  )عام  اأكتوبر 

العظمي.

رئي�صا  من�صب  �صغل 

القوات  عمليات  لهيئة 

امل�����ص��ل��ح��ة ف���ى ي��ن��اي��ر 

وقتها  وك����ان  1972م 

رئي�صا  ثم  ل��واء،  برتبة 

امل�صلحة  القوات  لأركان 

1973م.

امل�صري عبد الغنى اجلم�صى
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القوات  قائد  بقيادة  اجلوية  ال�صربة  جنحت 

وترتب  مبارك  ح�صنى  حممد  اآنذاك  اجلوية 

على ذلك تدمري مركز القيادة الرئي�صى لقوات 

العدو و�صل اإمكاناته.

2- التمهيد النريانى :

فى ال�صاعة الثانية وخ�م�س دق���ائق بداأت 

النريانى  التمهيد  عمليات  اأكرب  من  واح�دة 

فى التاريخ على طول خط املواجهة مع العدو 

الأهداف  فى  اخل�صائر  من  قدر  اأكرب  وحققت 

على  العدو  ق�وات  واإجبار  الإ�ص��رائيلية 

الحتماء باملالجئ مما �صهل عملية عبور قوات 

القتحام امل�صرية للقناة وح�صار ح�صون خط بارليف.

3- اقتحام قناة ال�صوي�ص :

ال�صوي�س بوا�صطة  الدبابات عبور قناة  اقتنا�س  النريانى بداأت جمموعات  التمهيد  اأ ( مع بدء 

القوات  عبور  عمليات  فى  التدخل  من  ومنعها  العدو  دبابات  تدمري  مبهمة  مطاطية  قوارب 

الرئي�صة.

ب( بداأ عبور املوجات الأوىل فى القوارب اخل�صبية واملطاطية مدعمة باأ�صلحة خفيفة م�صادة 

لالأفراد  ليت�صنى  ب�صالمل من احلبال  زودت  للطائرات كما  امل�صادة  الكتف  للدبابات و�صواريخ 

ت�صلق ال�صاتر الرملى.

ج( قامت طالئع القوات التى عربت القناة برفع الأعالم امل�صرية على ال�صاطئ ال�صرقى للقناة 

مرديني )اهلل اأكرب( معلنة بذلك بدء املعركة املقد�صة معركة حترير �صيناء العزيزة.

با�صتخدام  الرملى  ال�صاتر  فى  فتحة   )60( بعمل  الع�صكريني  املهند�صني  وحدات  تقدمت  د( 

فى  الكبارى  وحدات  قامت  نف�صه  الوقت  وفى  القناة،  من  املياه  بجذب  تقوم  التى  الطلمبات 

عمليات تركيبها وبداأت الكبارى تقام اأمام الثغرات التى فتحت فى ال�صاتر الرملى واندفعت 

اإثر ذلك الدبابات والعربات املجنزرة واملعدات الثقيلة حيث عربت على الكبارى اإىل ال�صاطئ 

ال�صرقى للقناة.

ه�( بداأت قوات العدو تفيق من ال�صدمة وظهرت طائراته فى �صماء املعركة لتحاول ب�صتى الو�صائل 

الرئي�س اأنور ال�صادات و�صط قادة حرب اأكتوبر 1973م
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ما  و�صرعان  القناة  اإمتداد  واملعديات على  الكبارى  العبور وتركزت هجماتها على  من  منع قواتنا 

العدو تتهاوى واحدة وراء الأخرى طوال يومى  الدفاع اجلوى وبداأت طائرات  لها قوات  ت�صدت 

ال�صاد�س وال�صابع من اأكتوبر اإىل احلد الذى جعل قائد الطريان الإ�صرائيلى ي�صدر اأوامره م�صاء 

يوم 6 اأكتوبر بعدم اقرتاب الطائرات الإ�صرائيلية من القناة مل�صافة اأقل من 15كم لتجنب الوقوع 

فى كمائن ال�صواريخ امل�صرية.

- هكذا وبحلول ال�صاعة الثامنة من �صباح يوم الأحد 7 من اأكتوبر اأى فى خالل فرتة زمنية ل تزيد 

عن 18 �صاعة كانت القوات امل�صرية، حققت انت�صاًرا حا�صًما فى معركة التحرير فقد متكنت من 

عبور اأ�صعب مانع مائى فى العامل، اقتحام ح�صون خط بارليف املنيعة.

القوات  تدمري  ومت  للقناة  ال�صرقية  ال�صفة  على  اأقدامها  تثبيت  فى  امل�صرية  القوات  جنحت   -

الإ�صرائيلية التى كانت جمهزة ل�صد الهجوم امل�صرى وفى الوقت الذى تقدمت فيه قواتنا �صرًقا 

اإىل م�صافة 3-4 كم من القناة.

�صيناء  عمق  فى  ال�صاعقة  رجال  من  جمموعات  اإنزال  فى  امل�صرية  الهليكوبرت  طائرات  جنحت   -

ملهاجمة قوات العدو فى العمق.

- تعطيل تدخل الحتياطات الإ�صرائيلية املدرعة فى املعركة.

4- �صد الهجمات االإ�صرائيلية امل�صادة:

اعتباًرا من �صباح يوم 7 اأكتوبر بداأت اإ�صرائيل تفيق من �صدمة املفاجاأة التى حلقت بها ف�صنت 

القوات اجلوية الإ�صرائيلية هجمات مكثفة على قواعد ال�صواريخ امل�صرية ومواقع الدفاع اجلوى 

اإن�صاء الكبارى واملعابر على قناة ال�صوي�س ولكنها تكبدت خ�صائر فادحة فى الطائرات،  ومناطق 

وع�صرات من اجلنود الإ�صرائيليني فى الأ�صر.

- بداأت هجوًما م�صاًدا �صباح الإثنني 8 اأكتوبر على منطقة روؤو�س الكبارى امل�صرية �صرق القناة 

�صمال الإ�صماعيلية، ولكن القوات امل�صرية قامت بعمل جيب من النريان اندفعت اإليه قوات العدو 

اإل �صاعات قالئل حتى مت �صد الهجوم الإ�صرائيلى وتكبيده خ�صائر  فى هجومها الكا�صح وما هى 

فادحة على راأ�صهم العقيد )ع�صاف ياجوري( قائد اإحدى كتائب الدبابات .

5- ا�صتكمال حتقيق املهمة االأ�صا�صية للقوات امل�صلحة:

املوجعة على  ال�صربات  الإ�صرائيلية وتوالت فيه  الف�صل باخلطط  الذى حلق فيه  الوقت  فى 

امل�صرية على  للقوات  بالن�صبة  ناجًحا  يوًما  اأكتوبر   8 �صيناء كان يوم الثنني  املدرعة فى  قواتها 

امل�صرية  الفرق  روؤو�س كبارى  امل�صادة على  الإ�صرائيلية  الهجمات  اإثر �صد  فعلى  امل�صتويات  جميع 
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�صدرت اأوامر القيادة امل�صرية للقوات امل�صلحة بتطوير الهجوم �صرًقا بالتن�صيق مع بع�صها البع�س 

للخطة  وفًقا  تالية  كمهمة  لها  املحدد  القناة  �صرق  8-10كم  بعمق  العام  اخلط  على  لال�صتيالء 

املو�صوعة مع تدمري وت�صفية جميع النقط القوية للعدو فى قطاع هذه الفرق.

 وقد متكنت القوات فى هذا اليوم  مما يلى: -

-  ا�صتكمال حترير مدينة القنطرة �صرق ورفع الأعالم امل�صرية على اأبنيتها بعد تطهريها من 

قوات العدو.

- ا�صطرت )جولدا مائري( رئي�صة وزراء اإ�صرائيل اإىل طلب النجدة من الوليات املتحدة كى 

تتدخل لإنقاذ اإ�صرائيل مما دعا الوليات املتحدة اإىل اإن�صاء اجل�صر اجلوى الأمريكى الذى يعد 

اأكرب ج�صر جوى عرفه التاريخ.

اأكتوبر عدة مرات  اإ�صرائيل خالل الفرتة التى اأعقبت ف�صل الهجوم امل�صاد يوم 8  - حاولت 

اخرتاق الدفاعات امل�صرية ولكن جميع حماولتها باءت بالف�صل.

- فقدت اإ�صرائيل جميع ح�صون خط بارليف فيما عدا ح�صن )بوداب�صت( الواقع �صرق مدينة 

بور فوؤاد.

-  �صقطت فى اأيدى القوات امل�صرية العديد من املواقع احل�صينة فى عمق �صيناء. 

- جنحت القوات امل�صرية خالل تلك املعارك فى الو�صول اإىل عمق 12-15كم �صرق القناة 

للقوات  الأ�صا�صية  املهمة  حتققت  وبذلك  والثالث  الثانى  اجلي�صني  من  كل  كوبرى  راأ�س  وتوحيد 

امل�صلحة امل�صرية.

- �صهدت تلك الفرتة ن�صاط جوى اإ�صرائيلى مكثف �صد القوات امل�صرية على امتداد اجلبهة مع 

الرتكيز على مدينة بور�صعيد ولكن و�صائل الدفاع اجلوى والقوات اجلوية امل�صرية ت�صدت بنجاح 

لهجمات الطريان الإ�صرائيلي.

املرحلة الثانية: تطوير الهجوم �صرًقا يوم 14 اأكتوبر 1973م :

كانت �صوريا قد حققت جناًحا كبرًيا �صد اإ�صرائيل واأو�صكت على الو�صول اإىل حترير معظم 

ه�صبة اجلولن املحتلة، ولذا فقد ركزت اإ�صرائيل جهودها �صد �صوريا وقامت بق�صف جوى مركز 

املوقف فى ه�صبة اجلولن ينذر باخلطر  العا�صمة دم�صق... وملا بداأ  ال�صورية وفى  القوات  �صد 

�صارعت م�صر بتطوير الهجوم فى �صيناء حتى جتذب القوات الإ�صرائيلية فى اإجتاه م�صر تخفيًفا 

هجمة  بتوجيه  وذلك  اأكتوبر   14 يوم  �صباح  امل�صرى  الهجوم  بداأ  ولقد  �صوريا...  على  لل�صغط 

جوية �صد اأهداف العدو فى عمق �صيناء اأعقبها ق�صف مركز باملدفعية �صد املواقع الإ�صرائيلية 
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فى اجلبهة وفى نف�س هذا اليوم دارت اأ�صر�س املعارك اجلوية بني طائرات العدو وقواتنا اجلوية 

فوق �صماء الدلتا حيث دفع العدو 70-80 طائرة لتهاجم املطارات امل�صرية فت�صدت لها الطائرات 

امل�صرية وا�صتبكت معها فى قتال �صر�س اأ�صفر عن �صقوط خم�س ع�صرة طائرة اإ�صرائيلية من طراز 

فانتوم مقابل ت�صع طائرات ميج م�صرية... ويعد هذا اليوم من اأجمد اأيام تاريخ قواتنا اجلوية.

املرحلة الثالثة: �صد الهجوم االإ�صرائيلى امل�صاد �صرق القناة )17-15 

اأكتوبر(:

ح�صدت اإ�صرائيل فى اجتاه اجلبهة امل�صرية قوات مدرعة �صخمة تدعمها قوات امل�صاة والقوات 

اجلوية واملدفعية وخمتلف الأ�صلحة... وهاجمت اعتباًرا من �صباح يوم 15 اأكتوبر منت�صف اجلبهة 

وا�صتطاعت قواتنا اأن حتبط الهجوم وحتدث فى �صفوف القوات ال�صرائيلية خ�صائر فادحة... 

وا�صتمر العدو فى دفع قواته على موجات متتالية فى ذلك القطاع حتى متكن من اإحداث ثغرة فى 

الدفاعات امل�صرية عند منطقة الدفر�صوار جنوب الإ�صماعيلية وذلك بعد ك�صف اأجهزة التج�ص�س 

الأمريكية عن وجود م�صافة خالية من القوات بني اجلي�صني الثانى والثالث امل�صرى ثم قام بدفع 

الوحدات  حتركت  اأن  بعد  القوات  من  املنطقة  خلو  م�صتغاًل  القناة  غرب  قواته  من  �صغرية  قوة 

امل�صرية التى كانت حتتل املنطقة اإىل ال�صرق لت�صارك فى عملية التطوير.

 24-18( القناة  غرب  العدو  لقوات  الت�صدى  الرابعة:  املرحلة 

اأكتوبر(:

بعد اأن ف�صلت جميع حماولت اإ�صرائيل لإخرتاق روؤو�س الكبارى التى اأن�صاأتها القوات امل�صرية 

على امتداد اجلبهة ومل�صافة ت�صل اإىل 15كم �صرق القناة اأخذت تركز جهودها لإحداث اخرتاق 

فى دفاعات القوات امل�صرية تقوم من خالله بدفع قواتها اإىل غرب القناة وقد متكنت من اإحداث 

هذا الخرتاق بالفعل، ثم قامت بدفع قوات كبرية من تلك الثغرة اإىل غرب القناة واأخذت تهاجم 

مواقع الدفاع اجلوى حتى تتيح الفر�صة لقواتها اجلوية لتعمل بحرية تامة دون تدخل من دفاعنا 

اأ�صرع  فى  القناة  غرب  اإ�صرتاتيجى  هدف  على  ت�صتوىل  اأن  الإ�صرائيلية  القوات  وحاولت  اجلوي، 

وقت لتيقنها اأن جمل�س الأمن على و�صك اإ�صدار قرار بوقف اإطالق النار... وتقدمت قواتها �صماًل 

فى حماولة لال�صتيالء على مدينة الإ�صماعيلية ولكنها تكبدت خ�صائر ج�صيمة وا�صطرت لوقف 

الهجوم والتحول بجهودها الرئي�صة نحو اجلنوب...

- فى 22 اأكتوبر اأ�صدر جمل�س الأمن قراًرا بوقف اإطالق النار واأعلنت كل من م�صر واإ�صرائيل 

قوات  دفع  فى  ورطتها  اأدركت  ما  �صرعان  اإ�صرائيل  ولكن  القرار...  م�صر  واحرتمت  القرار  قبول 
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كبرية غرب القناة دون اأن ت�صتوىل على هدف رئي�صى بل اإنها اأ�صبحت حما�صرة بالقوات امل�صرية 

من جميع اجلهات واأ�صبحت مهددة تهديًدا خطرًيا...

- �صارعت بخرق وقف اإطالق النار وقامت مبحاولة اأخرية حلفظ ماء الوجه فدفعت بقواتها 

جنوًبا فى حماولة لال�صتيالء على مدينة ال�صوي�س يوم 24 اأكتوبر ولكن املقاومة البا�صلة للقوات 

امل�صرية واملقاومة ال�صعبية داخل ال�صوي�س اأف�صلت الهجوم...

- عاود العدو املحاولة مرة اأخرى ومتكن من الو�صول اإىل بع�س املناطق فى قلب املدينة ولكن 

اإىل  العدو  اأجرب  املدرعة مما  الدبابات والعربات  املدافعة ودمرت  القوات  لها  �صرعان ما ت�صدت 

الن�صحاب ون�صر قواته حول ال�صوي�س.

- رغم �صدور قرارين من جمل�س الأمن يومى 23، 25 اأكتوبر تطالب كل من م�صر واإ�صرائيل 

باحرتام وقف اإطالق النار وتظاهرت اإ�صرائيل بقبولهما اإل اأنها ظلت كعادتها متار�س انتهاكاتها 

ال�صارخة للقرارات الدولية فحاولت مهاجمة ال�صوي�س مرة اأخرى يوم 28 اأكتوبر ولكن الهجوم 

اأهدافها  حتقيق  ا�صتحالة  من  اإ�صرائيل  تيقنت  حتى  امل�صرية  للقوات  الدفاع  �صخرة  على  حتطم 

وتوقفت عن الهجوم.

- وهكذا توقف القتال الدامى الذى ا�صتمر 23 يوًما ا�صتطاعت فيه القوات امل�صرية اأن تقتحم 

قناة ال�صوي�س وت�صنع معجزة ع�صكرية بكل املقايي�س... وجنحت فى تدمري خط بارليف وتدمري 

املئات من الدبابات والعربات املدرعة الإ�صرائيلية وال�صتيالء على ال�صفة ال�صرقية للقناة بعمق 

15كم وقوة 5 فرق م�صاة كاملة تدعمها فرقتان مدرعتان واآلف من املدافع وال�صواريخ وحتميها 

�صبكة متكاملة للدفاع اجلوي... بينما كانت القوات الإ�صرائيلية تعانى موقًفا ه�صا لتواجد قوات 

كبرية من جي�صها على �صريحة �صيقة من الأر�س غرب القناة حتيط بها قوات �صخمة من اجلي�س 

امل�صرى على ا�صتعداد لتدمريها والق�صاء عليها لول �صدور قرار وقف اإطالق النار وتدخل الأمم 

املتحدة واملجتمع الدوىل لتبداأ معركة ال�صالم منذ ذلك احلني لحظ خريطة )31(.

الدرو�ص امل�صتفادة من حرب اأكتوبر ونتائجها :

العربي  ال�صراع   م�صار  فى  حتول  نقطة  بل  �صك  بال  فريًدا  حدًثا  اأكتوبر  حرب  كانت  لقد   -1

ثقتهم  الإ�صرائيليني  افقدت  كاملة  ا�صرتاتيجية  ملفاجاأة  اإ�صرائيل   تعر�صت  قد  الإ�صرائيلى، 

فى جي�صهم وفى جهاز خمابراتهم، الذى كان يدعى اأنه اأقدر جهاز خمابرات فى العامل خربة 

ب�صئون ال�صرق الأو�صط كما تعر�صت القوات الإ�صرائيلية على جبهتى �صيناء واجلولن ملفاجاأة 
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تكتيكية اأفقدت اأفرادها توازنهم واأجربتهم على الن�ص�حاب م��ن مواقعه�م الأمامية، وكان الأمر الذى 

اأده�س العامل هو جناح م�صر و�صوريا فى حتقيق املفاجاأة على امل�صتويني ال�صرتاتيچى والتكتيكي، رغم 

التطور الهائل فى و�صائل ال�صتطالع احلديثة وقدرتهما على خداع جهازى املخابرات الإ�صرائيلية 

واملخابرات الأمريكية فى وقت واحد.

2- متكنت القوات امل�صرية من تقوي�س اأ�ص�س العقيدة القتالية للقوات الإ�صرائيلية خالل حرب اأكتوبر، 

ال�صيادة  وحتقيق  املناورة  على  والقدرة  احلركة  خفة  واأهمها  الرئي�صة  مميزاتها  بالتاىل  ففقدت 

اجلوية على ميدان املعركة.

3- ثبت اأن املوانع الدفاعية الطبيعية وال�صناعية والدفاعات احل�صينة ل ميكنها اأن تقف حائاًل اأمام 

اجليو�س احلديثة مبا لديها من جتهيزات واأ�صلحة ومعدات وبخا�صة اإذا كان لديها العزمية والإرادة 

والت�صميم على القتال.

4- قلبت حرب اأكتوبر موازين القوة فى ال�صرق الأو�صط راأ�ًصا على عقب، فقد كانت اإ�صرائيل تركز بعد 

حرب يونيو 1967م على نغمة التفوق النوعى للفرد الإ�صرائيلى ومقدرته على ا�صتخدام التكنولوجيا 

احلديثة مما يقلل اإىل حد كبري من ميزة التفوق العددى العربي.

5- ظهور كفاءة املقاتل العربى ومدى ارتفاع م�صتواه وقدرته على ا�صتيعاب وا�صتخدام الأ�صلحة احلديثة 

واملعقدة مبا فيها الأ�صلحة اللكرتونية، لقد اأثبت كل من املخطط والقائد واملقاتل العربى كفاءته 

وقدراته احلقيقية فى ميدان القتال.

6- اأثبت الدفاع اجلوى امل�صرى فعاليته فى احلد من التفوق اجلوى الإ�صرائيلى على اأر�س املعركة،  فقد 

اجلوى  الدفاع  قوات  اأحرزتها  التى  النتائج  اأجربت 

امل�صرية الدوائر الع�صكرية الغربية على اإعادة النظر 

بني  بالتوازن  يخت�س  فيما  اجلوى  دفاعها  اأنظمة  فى 

للطائرات، فقد  امل�صادة  وال�صواريخ  املقاتلة  الطائرات 

اأثبتت اأهمية ال�صواريخ امل�صادة للطائرات.

7- حتقيق مبداأ احل�صد وهو اأهم مبادئ احلرب  الذى اأدى 

اأفقدت العدو  اإىل جناح ال�صربة اجلوية املركزة التى 

توازنه منذ اللحظات الأوىل من القتال.

متتلك  ل  التى  النامية  الدول  يلزم  اأنه  ثبت  واأخرًيا 

من  كاف  خمزون  لديها  يكون  اأن  حربية  �صناعية  قاعدة 

لكل  الدعم  بتقدمي  الدول  بع�س  قامت 

ال�صعودية  فقدمتت   : مثل  و�صوريا  م�صر  من 

الإمارات  وقدمت  ل�صوريا  دولر  مليون  مائتى 

مائة مليون دولر مل�صر وخم�صني مليون دولر 

مليون  ع�صر  بخم�صة  قطر  واأ�صهمت  ل�صوريا، 

الأدوية  من  عينية  ومبعونات  مل�صر  دولر 

»بومدين«  اجلزائرى  الرئي�س  وو�صع  والقمح 

خالل زيارته لالإحتاد ال�صوفيتى مائتى مليون 

لدى  و�صوريا  م�صر  من  كل  ت�صرف  حتت  دولر 

حتتاجه  قد  ما  لتدبري  ال�صوفيتية  احلكومة 

الدولتان من ت�صليح.

معلومة اإثرائية
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ال�صالح ملوا�صلة املعركة حتى ل ت�صتطيع الدول الكربى التحكم فى قرار موا�صلة القتال.

8- اإنهاء حالة الال �صلم والال حرب )النتائج ال�صرتاتيچية للحرب( بهدف التو�صل لإقرار ال�صالم فى 

منطقة ال�صرق الأو�صط.

العربى فى مواجهة اخلطر الإ�صرائيلي، فقد اتخذت  الت�صامن  اأهمية  اأظهرت احلرب بجالء مدى   -9

الدول العربية جميًعا خطوات عملية لتدعيم م�صر و�صوريا، فقامت ت�صع دول منها بتقدمي الدعم 

الع�صكرى لهما بن�صب متفاوتة وهى )العراق واجلزائر وليبيا والأردن واملغرب وال�صعودية وال�صودان 

والكويت وتون�س( كما قررت دول اخلليج واململكة العربية ال�صعودية تقدمي الدعم املاىل لهما،.

من  اإنتاجها  بتخفي�س  قرار  للبرتول  املنتجة  العربية  الدول  اتخذت  الإقت�صادى  امل�صتوى  وعلى   -10

دور  تاأكد  وبذلك  املتحدة،  الوليات  اإىل  �صادراتها  على  الكامل  احلظر  تطبيق  اأعلنت  ثم  البرتول 

البرتول ك�صالح فعال لتحقيق الأهداف ال�صيا�صية العربية فقد ارتبط اأمام العامل باإعادة اإ�صرائيل 

اإىل حدود ما قبل 5 يونيو 1967م، وقد اأثر احلظر البرتوىل تاأثريًا فعاًل على دول اأوربا الغربية 

واليابان، مما جعلها ت�صغط بقوة على الوليات املتحدة لال�صتجابة اإىل احلق العربى.

الوليات  منها  طلبت  عندما  الأطلنطى  حلف  لدول  كبرية  �صدمة  كانت  ال�صيا�صى  امل�صتوى  على 

اجلوية  وقواعدها  مطاراتها  فى  بالوقود  والتزود  الهبوط  ت�صهيالت  طائراتها  اإىل  تقدم  اأن  املتحدة 

القواعد اجلوية  الإمدادات والأ�صلحة والذخائر من  لنقل  الطويل  اإقامة اجل�صر اجلوى  ومتكينها من 

الأمريكية اإىل اإ�صرائيل، فاعتذرت بع�س هذه الدول من عدم اإمكاناتها تقدمي هذه الت�صهيالت، ورف�صت 

اإمدادها  اإثارة العرب �صدها، وخ�صية رف�س  ا على عدم  ا باًتا �صريًحا حر�صً بع�س الدول الأخرى رف�صً

بالبرتول من جهة ولإميان معظمها بعدالة ق�صية العرب من جهة اأخرى،

باإ�صرائيل،  الدبلوما�صية  عالقاتها  بقطع  دولة  وع�صرون  اثنتان  قامت  االإفريقى  امل�صتوى  على 

ف�صاًل عن ثمانى دول اأخرى كان قد �صبق لها قطع عالقاتها معها فى اأعقاب حرب يونيو 1967م وكانت 

هذه اخلطوة مبثابة جناح كبري لل�صيا�صة امل�صرية اإزاء القارة الإفريقية، وكانت متثل فى الواقع اإ�صافة 

جديدة لتحقيق عزلة اإ�صرائيل �صيا�صًيا ودعًما ول �صك فيه لل�صيا�صة العربية.

تغيري ال�صيا�صة امل�صرية واالإجتاه اإىل احلل ال�صلمى :

العربى  ال�صراع  اأجل حل  ال�صادات فى اتخاذ مبادرة ح�صارية من  اأنور  الرئي�س حممد  بداأ تفكري 

الإ�صرائيلى حاًل جذرًيا من اأجل ال�صالم الدائم العادل فخطا اخلطوات التالية.

) اأ ( مبادرته بالذهاب اإىل اإ�صرائيل فى نوفمرب �صنة 1977م حيث دعا اإىل اإقامة ال�صالم الدائم 

والعادل فى منطقة ال�صرق الأو�صط، وجتنب الأجيال القادمة ويالت احلروب.
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)ب( العرتاف باحلقوق ال�صرعية لل�صعب الفل�صطيني.

موؤمتر القمة فى كامب ديفيد من )�صبتمرب 1978م( :

دعا الرئي�س جيمى كارتر رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية كال من الرئي�س اأنور ال�صادات ومناحم 

اإطار  بو�صع  انتهى  املتحدة  بالوليات  ديفيد  كامب  اجتماع فى  اإىل عقد  اإ�صرائيل  وزراء  رئي�س  بيجني 

لل�صالم يقوم على الأ�ص�س التالية :

1- الن�صحاب الكامل من �صيناء.

2- تطبيع العالقات بني م�صر واإ�صرائيل.

فى  الفل�صطينيني  وممثلى  الأردن  ا�صرتاك  طريق  عن  للفل�صطينيني  ال�صرعية  احلقوق  حتقيق   -3

الإ�صرائيلى  الع�صكرى  احلكم  اإنهاء  ذلك  ي�صبق  اأن  على  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�صفة  م�صتقبل  حتديد 

واإقامة احلكم الذاتى الكامل.

مار�ص  فى  ال�صالم  معاهدة 

واإ�صرائيل  م�صر  بني  1979م 

املتحدة  الواليات  من  مب�صاركة 

االأمريكية واأهم ن�صو�صها :

عن  والمتناع  احلرب  حالة  اإنهاء   -1

التهديد باحلرب وحل امل�صكلة بالو�صائل 

ال�صلمية.

�صبه  من  التام  الإ�صرائيلى  الن�صحاب   -2

جزيرة �صيناء.

اأطراف  3- العرتاف ب�صيادة كل طرف من 

النزاع على اأر�صه.

�صيا�صية  طبيعية  عالقات  اإقامة   -4

واقت�صادية وثقافية بني البلدين.

على  ال�صالح  حمدودة  مناطق  اإقامة   -5

جانبى احلدود بعمق اأكرث فى �صيناء.

لل�صفة  الذاتى  احلكم  مفاو�صات  بدء   -6

من  �صهر  بعد  غزة  وقطاع  الغربية 

)خريطة)17(
يو�صح الأرا�صى العربية بعد حرب اأكتوبر 1973م
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الت�صديق على معاهدة ال�صالم امل�صرية الإ�صرائيلية.

1979م  ال�صالم  ومعاهدة  1978م  �صنة  ديفيد  كامب  اتفاقية  من  كل  عليه  قامت  الذى  الأ�صا�س   -7

العرب  اإنهاء حالة احلرب بني  اإىل  والذى يدعو  الأمن 1967م  ال�صادر عن جمل�س  القرار 242  هو 

واإ�صرائيل واحرتام �صيادة كل دول املنطقة وان�صحاب القوات الإ�صرائيلية من الأرا�صى املحتلة فى 

حرب 1967م.

بع�س عالمات احلدود بني  انتهى اخلالف على  كما  املعاهدة،  ن�صو�س  تنفيذ  حر�س اجلانبان على 

م�صر واإ�صرائيل بحكم هيئة التحكيم الدولية 1989م باأحقية م�صر فى �صريط طابا وغريه من نقاط 

احلدود، وبذلك عادت م�صر اإىل حدودها ال�صابقة.

كامب  فى  القمة  موؤمتر  فى  دار  ملا  طبًقا  للفل�صطينيني  ال�صرعية  احلقوق  بتحقيق  يتعلق  فيما  اأما 

ديفيد )1978م(  فقد بداأ احلوار بني العرب واإ�صرائيل للو�صول اإىل �صيغة منا�صبة لهذه احلقوق، ومل 

يكن الأمر ي�صرًيا بل كان غاية فى ال�صعوبة حيث وقف كل من اجلانبني العربى والإ�صرائيلى متم�صكا 

بحقوقه ومبادئه.

وانتهى الأمر اإىل حدوث ترتيبات بني الفل�صطينني واإ�صرائيل فى مدينة اأو�صلو بالرنويج كما حدث 

باأ�صبانيا. وكانت احلكومة امل�صرية ترعى هذه  اإ�صرائيل فى مدريد  اأطراف عربية مع  حوار بني عدة 

املباحثات مع الوليات املتحدة الأمريكية.

واأخرًيا اأعلن عن قيام �صلطة وطنية فل�صطينية فى قطاع غزة واأريحا لكى تعرب عن اأمانى ال�صعب 

الفل�صطينى فى الوطن الفل�صطينى واحلكومة الفل�صطينية وما يزال الطريق طوياًل للتو�صل اإىل اتفاقات 

�صالم دائم ونهائى فى ال�صرق الأو�صط.
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)1( »كانت القومية العربية وما تزال اأخطر القوى التى كانت تخ�صاها الدول اال�صتعمارية، 

ولذلك كانت �صيا�صتها موجهة من اأول االأمر اإىل ت�صفية هذه القومية«.

على �صوء هذه العبارة : حتدث عن معوقات القومية العربية منذ احلرب العاملية الأوىل وحتى 

نهاية احلرب العاملية الثانية.

)2( )�صعت بريطانيا ملحاولة التخفيف من حدة العداء العربى وا�صتمالة العرب وترحيبها باأى 

عمل فى اجتاه الوحدة العربية عن طريق اإعالن اأ�صدرته على ل�صان وزير خارجيتها(

 على �صوء هذه العبارة اأجب :

) اأ ( ماا�صم وزير اخلارجية؟

)ب( متى �صدر هذا الإعالن؟

)ج�(  الأهداف التى دعت بريطانيا اإىل اإ�صدار هذا الإعالن؟

)د(  موقف العرب من هذا الإعالن، وكيف واجهوه؟

)3( ما راأيك فى الأقوال التالية؟ ثم دلل على �صحة ما تقول:

) اأ ( جاء ميثاق جامعة الدول العربية �صعيف.

)ب( اجلامعة العربية عبارة عن احتاد حكومات ل احتاد �صعوب.

)4( »كان مل�صر دور ريادى ورئي�صى فى ح�صول كثري من االأقطار العربية على ا�صتقاللها« 

برهن تاريخيًا على �صحة هذه العبارة.

)5( عزيزى اللورد روت�صيلد : اأعرب لكم عن بالغ �صرورى اإذ اأنقل اإليكم با�صم حكومة �صاحب اجلاللة 

الت�صريح التايل: بالعطف على االأمانى اليهودية ال�صهيونية وهو الت�صريح الذى عر�ص على جمل�ص 

اإن�صاء وطن قومى لليهود  الوزراء ونال موافقته. اإن حكومة �صاحب اجلاللة تنظر بعني العطف اإىل 

فى فل�صطني و�صتبذل اأق�صى م�صاعيها لتي�صري حتقيق هذا الهدف....

املخل�س... 

اأ�صئلة الف�صل ال�صابع
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على �صوء اخلطاب ال�صابق. اأجب عن الأ�صئلة الآتية:

) اأ ( من الذى اأً�صدر هذا الت�صريح ومتى �صدر؟

)ب( ما الظروف الدولية التى دفعت بريطانيا لإ�صدار هذا الت�صريح؟

)ج�( ما دور الدول التى �صاهمت فى ت�صهيل تنفيذ هذا الت�صريح؟

هذا  فى  راأي��ك  فيها  تو�صح  الت�صريح  ه��ذا  كاتب  اإىل  اأ�صطر  خم�صة  من  ر�صالة  اكتب   ) د   (

الت�صريح؟

)6( )يعترب ت�صريح بلفور من االأمور الرئي�صية التى اأدت اإىل قيام اإ�صرائيل عام 1948م( على 

�صوء ما �صبق: ـ  حلل ذلك الت�صريح وكيف �صدر، مدعًما قولك بالأدلة التاريخية؟

تهويد  نحو  طريقها  فى  م�صتمرة  وبريطانيا  1917م  عام  بلفور  ت�صريح  �صدور  )منذ   )7(

فل�صطني رغم املقاومة العربية(.

ما دور بريطانيا فى حتقيق ذلك حتى قيام دولة اإ�صرائيل 1948م ؟

)8( )كان للواليات املتحدة االأمريكية موقف من ت�صريح بلفور والق�صية الفل�صطينية(.

و�صح هذا املوقف حتى قيام دولة اإ�صرائيل.

)9( تتبع موقف اجنلرتا ودورها فى اإن�صاء دولة اإ�صرائيل منذ �صدور ت�صريح بلفور 1917م 

وحتى قيام دولة اإ�صرائيل عام 1948م؟

)10( “اأدركت املنظمات ال�صهيونية اأن دور اجنلرتا فى التمهيد لقيام دولة يهودية قد انتهى 

واأن الدور القيادى اأ�صبح للواليات املتحدة االأمريكية”.

على �صوء هذه العبارة: تتبع موقف الوليات املتحدة الأمريكية من قيام دولة يهودية منذ 

قيام احلرب العاملية الثانية 1939م وحتى قيام دولة اإ�صرائيل عام 1948م

دولة  وقيام  العربية  اجليو�ص  بهزمية  وانتهت  1948م  عام  فى  فل�صطني  حرب  )قامت   )11(

اإ�صرائيل(.

ا�صتعر�س اأحوال العرب اإبان احلرب واأحوال اليهود، وبني اأ�صباب انت�صار اليهود وهزمية القوات 

العربية؟
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)12( ما موقف البالد العربية من اإعالن قيام دولة اإ�صرائيل؟ وما النتائج التى ترتبت على 

احلروب التى خا�صوها �صد اإ�صرائيل حتى عام 1973م؟

)13( )التقت مقا�صد اال�صتعمار الغربى مع مقا�صد اإ�صرائيل مبنا�صبة تاأميم حكومة الثورة 

ل�صركة قناة ال�صوي�ص فى يوليو 1956م(.   على �صوء هذه العبارة و�صح:

) اأ ( ما الدول التى التقت م�صاحلها مع م�صالح اإ�صرائيل وا�صرتكت فى عدوان 1956م على م�صر؟ 

وملاذا؟

امل�صرية  القيادة  �صيعت  وكيف  م�صر؟  على  الهجوم  فى  الع�صكرية  1956م  عدوان  خطة  )ب( 

الفر�صة عليهم.

)ج�( موقف هيئة الأمم املتحدة من هذا العدوان.

) د ( اأ�صباب ف�صل هذا العدوان على م�صر عام 1956م.

اإ�صرائيل الفر�صة وعملت  “التقت اأغرا�ص ال�صهيونية مع مقا�صد اال�صتعمار وانتهزت   )14(

على ا�صتدراج الدول العربية اإىل حرب غري م�صتعدة لها فى يونيو 1967م”.

على �صوء هذه العبارة و�صح:

) اأ ( اأهداف اإ�صرائيل من عدوان 1967م على البالد العربية.

)ب( اأهداف الوليات املتحدة من م�صاندة اإ�صرائيل �صد العرب فى هذه احلرب.

)ج�( اخلطة التى دبرتها اإ�صرائيل ل�صرب م�صر و�صوريا.

) د ( الدور الذى قامت به الوليات املتحدة فى م�صاندة اإ�صرائيل فى هذه احلرب.

االحتالل  م�صكلة  حلل  1967م  لعام   242 رقم  القرار  املتحدة  االأمم  هيئة  »اأ�صدرت   )15(

االإ�صرائيلى لالأرا�صى العربية فى حرب 1967م.

على �صوء هذه العبارة و�صح ما ياأتي:

) اأ ( موقف العرب وموقف اإ�صرائيل من هذا القرار.

)ب( اأهم ن�صو�س القرار 242 لعام 1967م.

)ج�( موقف العرب من اإ�صرائيل بعد رف�صها هذا القرار.
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بل   242 للقرار  اإ�صرائيل  ورف�ص  1967م  هزمية  بعد  االأيدى  مكتوفة  م�صر  تقف  »مل   )16(

حتركت فى أكثر من اجتاه«.

على �صوء هذه العبارة اأجب:

) اأ ( ما الجتاهات التى حتركت فيها م�صر عقب هزمية 1967م؟

)ب( ملاذا اتخذت م�صر قرار احلرب فى اأكتوبر 1973م؟

)ج�( ما نتائج حرب اأكتوبر 1973م )العا�صر من رم�صان(؟

)17( )بذلت م�صر جهوًدا من اأجل اإنهاء ال�صراع العربى االإ�صرائيلى وبناء ال�صالم(.

على �صوء هذه العبارة و�صح مايلي:

) اأ ( اخلطوات التى خطتها م�صر لتحقيق ال�صالم

)ب( اأهم قرارات موؤمتر كامب ديفيد 1978م

)ج�( ا�صتعر�س اأهم ن�صو�س معاهدة ال�صالم 1979م بني م�صر واإ�صرائيل

) د ( موقف الدول العربية من معاهدة ال�صالم بني م�صر واإ�صرائيل

)18( ما الدرو�ص امل�صتفادة من حرب اأكتوبر 1973م؟

)19( اأجب عما يلى :

) اأ ( ما الأ�صباب احلقيقية ملوؤامرة 1967م.

)ب( هل حققت حرب ال�صتنزاف اأهدافها.
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الف�صل الثامن 

اأهداف الف�صل

ثورتا 25 يناير 2011م و30 يونيه 2013م

بعد حرب

1973م

ثورة 25 يناير

2011م

ثورة 30 يونيه

2013م

االأحوال االقت�صادية 

فى م�صر بعد اأكتوبر 

1973م

نتائج �صيا�صات 

اخل�صخ�صة

االأو�صاع ال�صيا�صية 

فى م�صر بعد

اأكتوبر 1973م

املناخ الفكرى 

والثقافى فى م�صر

بعد حرب اأكتوبر

1973م

مقدمات ثورة 25 

يناير 2011م

وقائع ثورة 25

 يناير 2011م

تطور وقائع ثورة

25 يناير 2011م

الرت�صح لرئا�صة

اجلمهورية

االأخوان امل�صلمون

فى احلكم

الف�صل  هذا  بنهاية  يتوقع 

يكون الطالب قادًرا على اأن:

مفهوم  بني  يفرق   ■
ومفهوم  االقت�صادى  االنفتاح 

اخل�صخ�صة.

�صيا�صات  نتائج  يعدد   ■
االقت�صادي  على  اخل�صخ�صة 

امل�صرى.

االأحزاب  ف�صل  يف�صر   ■
ال�صيا�صية بعد 1977م.

املبا�صرة  االأ�صباب  يلخ�ص   ■
لثورة 25 يناير.

حكم  مالمح  يتعرف   ■
االخوان بعد ثورة 25 يناير.

الف�صل الثامن

 

 الوالء.

االنتماء.

املواطنة.

الق�صايا املت�صمنة
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بعد جناح اجلي�س امل�صرى فى عبور قناة ال�صوي�س يوم ال�صاد�س من اأكتوبر 1973م بداأت 

عملية الت�صوية ال�صيا�صية لل�صراع بني م�صر واإ�صرائيل، ذلك ال�صراع الذى كان قد بداأ منذ 

حرب مايو 1948م، وانتهت تلك الت�صوية بعقد معاهدة »ال�صالم« بني م�صر واإ�صرائيل )26 

مار�س 1979م(، كما �صبقت الإ�صارة فى ال�صفحات ال�صابقة. وفى الفرتة ال�صابقة على عقد 

القت�صادى  النظام  اإ�صالح  �صيا�صة  اأعلن  قد  ال�صادات  اأنور  الرئي�س  كان  ال�صالم،  معاهدة 

الجتماعية  العدالة  لتحقيق  و�صعته  قد  )1952م(  يوليو  ثورة  كانت  الذى  والجتماعى 

ومنع �صيطرة اأ�صحاب راأ�س املال على احلكم. وقد حتدد ذلك الجتاه فى منت�صف عام 1974م 

اأثناء زيارة الرئي�س الأمريكى ريت�صارد نيك�صون مل�صر )يونيه 1974م(.

وقد ترتب على تلك ال�صيا�صة عودة �صيطرة راأ�س املال على احلكم )رجال الأعمال( حني 

بداأت �صيا�صة ت�صفية �صركات القطاع العام وبيعها ابتداء من عام 1985م فى عهد الرئي�س 

حممد ح�صنى مبارك بعد اغتيال الرئي�س ال�صادات )6 اأكتوبر 1981م(، فيما عرف ب�صيا�صة 

مل  نف�صه  الوقت  وفى  املال.  راأ�س  اأ�صحاب  اإىل  العام  القطاع  �صركات  بيع  اأى  »اخل�صخ�صة«، 

امل�صريني،  بني  الجتماعى  التوازن  لتحقيق  املال  راأ�س  بها  يلتزم  �صوابط  الدولة  تفر�س 

الف�صل الثامن 

ثورتا 25 يناير 2011م و30 يونيه 2013م

االأحوال االقت�صادية فى م�صر بعد حرب اأكتوبر 1973م
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ولتجنب الحتجاجات الجتماعية العري�صة من اأبناء الطبقة الو�صطى والعمال والفالحني    

)مثلما يحدث فى دول العامل الراأ�صماىل ومن ثم فاإن جمتمعات تلك البالد تعي�س فى ظل 

�صالم اجتماعي( .

احلكومات  اتبعتها  التى  والجتماعية  القت�صادية  الإج��راءات  تراكم  اأن  ويالحظ 

اإىل  انتهت  اخل�صخ�صة،  �صيا�صة  دعم  حيث  من  مبارك  الرئي�س  عهد  فى  املتوالية  امل�صرية 

انفجار ثورة امل�صريني فى 25 يناير 2011م يطالبون برحيل مبارك ويرددون كلمات ب�صيطة 

عميقة املعني: عي�س .. حرية .. كرامة .. عدالة اجتماعية .

ميكن تلخي�س نتائج �صيا�صات اخل�صخ�صة )بيع القطاع العام( وتخلى الدولة عن دورها 

القت�صادي- الجتماعى والتى تعد من اأ�صباب ثورة 25 يناير 2011م فى املظاهر الآتية:

يخ�صعون  والعمال  والفالحني  والفنيني،  املوظفني  من  الو�صطى  الطبقة  اأبناء  اأ�صبح   -

اإىل  امل�صرية  العمالة  هجرة  فكانت  العمل،  �صوق  حاجات  ح�صب  والطلب(  )العر�س  لآلية 

اخلارج، وكان الت�صخم، وكانت البطالة، وكان التطرف با�صم الدين.

ا. - التخلى عن �صيا�صة تعيني خريجى اجلامعات وحملة الدبلومات املتو�صطة تدريجيًّ

اإيجارات الأرا�صى الزراعية فاأ�صبحت 22 مثل ال�صريبة  - التخلى عن �صيا�صة حتديد 

املحددة على الفدان )ابتداء من اأكتوبر 1997م( بعد اأن كانت �صبعة اأمثال ال�صريبة طبًقا 

لقانون الإ�صالح الزراعى )1952م( .

- ارتفعت اإيجارات امل�صاكن اجلديدة، طبًقا لقانون العر�س والطلب، والجتاه نحو متليك 

ال�صقق ال�صكنية فى املبانى اجلديدة باأ�صعار تفوق اإمكانات �صباب الطبقة الو�صطى العاملة.

نتائج �صيا�صات اخل�صخ�صة
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- ارتفاع �صن الزواج بني ال�صباب ب�صكل غري عادى ل�صيق ذات اليد، وانفتاح الطريق اأمام 

والختال�س  وال�صطو  ال�صرقة  جرائم  معدل  وزيادة  ال�صلوك.  انحراف  من  متعددة  اأ�صكال 

والتزوير والعتداء فى حماولت فردية حلل م�صكلة ال�صيق القت�صادي.

الزراعية.  التعاونية  اإليه مهام اجلمعية  انتقلت  الذى  القرية )1977م(  اإن�صاء بنك   -

الزراع من  الزراعى ومنوه وتوفري حاجات  الإنتاج  م�صار  تاأثري يذكر فى  للجمعية  يعد  ومل 

م�صتلزمات الإنتاج كما كان احلال من قبل. ثم اإن بنك القرية طبق فى معامالته املالية نظام 

البنوك ال�صتثمارية مما اأوجد �صعوبة فى تعامل �صغار الزراع معه ف�صال عن تعامل البنك 

معدل  بلغ  فقد  ال�صغري،  احلائز  متطلبات  عن  بعيدة  تقليدية  غري  ا�صتثمارية  جمالت  فى 

الفائدة على القرو�س الزراعية التى يقدمها البنك من 13-15% عام 1989م زادت اإىل 

20% عام 1992م وعلى القرو�س ال�صتثمارية 18-21 % وتزداد طبًقا للعر�س والطلب.

ا على كافة م�صتلزمات الإنتاج الزراعى من ال�صماد والتقاوى اعتباًرا  - اإلغاء الدعم نهائيًّ

املنتجات  �صائر  اأ�صعار  معها  وارتفعت  املحا�صيل،  اأ�صعار  ارتفعت  وبالتاىل  1987م.  عام  من 

واخلدمات وبداأت دائرة الت�صخم فى الت�صاع.

- اأدى تخلى الدولة عن دورها فى التخطيط الزراعى اإىل اإقبال املزارعني على زراعة 

املحا�صيل التى ل تكلفه م�صتلزمات كثرية. كما توقفت الدورة الزراعية الثالثية، وتوقف 

ا مما نتج عنه فو�صى فى الإنتاج وعدم توازن  التوريد الإجبارى للمحا�صيل واأ�صبح اختياريًّ

فى  القمح  حم�صول  اأن  والت�صويق  الإنتاج  حلرية  النهائية  والنتيجة  والطلب.  العر�س  بني 

م�صر مل يعد يغطى اإل من 20% - 30% من حاجة ال�صوق املحلية والباقى يتم ا�صترياده فى 

�صوء اعتبارات �صيا�صية وبالعملة ال�صعبة مما اأدى اإىل ارتفاع الأ�صعار مع ثبات الأجور.

٤ 
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املناطق  م�صر  ف��ى  امل��دن  ح��ول  وزادت 

الريف  ف��ق��راء  اأ�ص�صها  ال��ت��ى  الع�صوائية 

الهاربون من �صعوبة احلياة فى قراهم، حتى 

بلغت فى عام 2005م حواىل 1027 منطقة 

امل�صريني.  اإج��م��اىل  من   %15 فيها  يعي�س 

)ومع نهاية عام 2010م بلغت ن�صبة الذين 

يعي�صون حتت خط الفقر اأى الذين يح�صلون 

على اأقل من مائة جنية �صهرًيا، 55% من ال�صعب امل�صرى(

٤ 
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فى اإطار �صيا�صات النفتاح القت�صادى اتخذ الرئي�س ال�صادات اخلطوات الآتية :

حرية  وتقرير  العربي(،  ال�صرتاكى  )الحتاد  الواحد  ال�صيا�صى  التنظيم  عن  التخلى 

الن�صاط ال�صيا�صي. وكانت البداية باإن�صاء املنابر الفكرية الثالثة فى مار�س 1976م )ميني 

»الأحرار ال�صرتاكيني«، وو�صط »م�صر العربى ال�صرتاكي«، وي�صار »التجمع الوطنى التقدمى 

الوحدوي«( اأ�صبحت اأحزاب �صيا�صية فى العام التايل. و�صرعان ما قام بتاأ�صي�س حزب فى 

اأكتوبر 1978م يحمل اأفكاره اأ�صماه »احلزب الوطنى الدميقراطي«.

لكن القانون املنظم لإ�صهار الأحزاب ال�صيا�صية )يونيه 1977م( اأكد على تبعية الأحزاب 

لل�صلطة احلاكمة. وبالتاىل مل تعد هناك حياة حزبية حقيقية، ذلك اأن اإ�صهار احلزب يتم 

ا واإعانة مالية وت�صرف له ح�صة من الورق ب�صعر مدعم  مبوافقة الدولة التى متنحه مقرًّ

ا فى ال�صارع  لإ�صدار جريدته، وفى الوقت نف�صه ل ي�صتطيع احلزب اأن يعقد موؤمتًرا جماهرييًّ

بل اإن كل موؤمتراته تعقد داخل جدران مقره. وهذا الو�صع ينفى عن احلزب �صفة ال�صتقالل 

ويجعله تابًعا.

ياأتى  اأن  جديد  حزب  قيام  على  للموافقة  ا�صرتط  الأح��زاب  قانون  اأن  هذا  من  واأكرث 

ملنع  و�صيلة  ال�صرط  هذا  ال�صاحة،وكان  فى  القائمة  الأح��زاب  برامج  عن  خمتلف  بربنامج 

ال�صماح بقيام اأحزاب يخ�صى من اجتاهات موؤ�ص�صيها، وال�صماح باأحزاب ل يخ�صى منها عرفت 

فى اأدبيات ال�صيا�صة امل�صرية بالأحزاب الورقية اأو الكرتونية.

احلزب  على  حكًرا  اأ�صبحت  م�صر  فى  ال�صيا�صية  احلياة  اأن  تبني  الأو�صاع  هذه  كل  فى 

الوطنى الدميقراطى دون نية لتداول ال�صلطة اأو امل�صاركة فيها عرب �صندوق النتخابات،بل 

االأو�صاع ال�صيا�صية فى م�صر بعد حرب اأكتوبر 1973م
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الرئي�س من  اإن من�صب رئا�صة اجلمهورية ظل ي�صغل بطريقة ال�صتفتاء عليه بعد ت�صمية 

الدول  بع�س  انتقدت  فلما  املر�صحني.  من  عدد  بني  بالنتخاب  ولي�س  ال�صعب،  جمل�س  قبل 

املتقدمة هذا الأ�صلوب طلب الرئي�س مبارك اآنذاك اإعادة النظر فى املادة )76 من الد�صتور 

واخلا�صة مبن�صب الرئي�س ومت تعديلها لل�صماح بالنتخاب بني عدد من املر�صحني. وعلى هذا 

رئا�صية جديدة )تنتهى فى  انتهت بفوز مبارك بفرتة  التى  اأكتوبر 2005م  انتخابات  متت 

اأكتوبر 2011م(.

مما  وجمعياته،  الأهلى  العمل  منظمات  ن�صاط  احلزبى  الن�صاط  على  القيود  �صملت 

اأدى اإىل انفتاح املجال لتدخل منظمات حقوق الإن�صان العاملية فى �صوؤون البالد، وتنوعت 

عنا�صر القوة امل�صادة للحكم، وحتول الإ�صالح ال�صيا�صى اإىل مغامرة �صكلية اأكرث منه �صيا�صة 

حقيقية.

وفى اإطار العالقات اخلارجية مل�صر اتبع كل من الرئي�س ال�صادات ومبارك �صيا�صة تفاهم 

مع ال�صيا�صة الأمريكية فى املنطقة العربية طلًبا لل�صالم والبتعاد عن احلروب وخا�صة بعد 

ن�صر اأكتوبر وعقد معاهدة ال�صالم مع اإ�صرائيل. ولكن هذه التوجهات اأبعدت م�صر عن ق�صايا 

عبد  جمال  الرئي�س  �صيا�صات  )بخالف  املنطقة،  فى  قائدة  دولة  تعد  ومل  واأفريقيا  العرب 

النا�صر(.

الإنفتاح القت�صادى والجتماعى والأو�صاع  الفرتة على  �صيا�صات تلك  اآثار  مل تقت�صر 

ال�صيا�صية بل امتدت لت�صمل املالمح الثقافية العامة للم�صريني عرب التاريخ ، لدرجة هددت 

الوحدة الوطنية ، وذلك عندما اتخذ الرئي�س ال�صادات الإجراءات الآتية :

املناخ الفكرى والثقافى فى م�صر بعد حرب اأكتوبر 1973م
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 رفع �صعار »دولة العلم والإميان« ملواجهة خ�صومه الي�صاريني والقوميني. غري اأن عنا�صر 

ال�صعار  تلقفت  1972م(  عام  من  )ابتداء  املعتقالت  من  اأخرجهم  الذين  امل�صلمني  الإخ��وان 

الإ�صالم  فكرة  عادت  هذا  وعلى  للم�صتقبل.  اإ�صالمية  قيادات  تكوين  فى  عملًيا  ووظفته 

ال�صيا�صى  تنازع النتماء الوطني.

فى هذا املناخ اجلديد بداأ اخلطاب الإ�صالمى يتفوق، وكرثت ب�صكل ملحوظ الكتابة فى 

التوجه الإ�صالمى وال�صخ�صية الإ�صالمية. وتكونت لهذه الفكرة بكليات اجلامعات امل�صرية 

جماعات اإ�صالمية ن�صطت لل�صيطرة على الإحتادات الطالبية وا�صتبك اأفرادها مع الطالب 

امل�صيحيني ومع الي�صاريني والقوميني. كما عمل الإخوان على ال�صيطرة على النقابات املهنية 

واأندية اأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعات. وهكذا ان�صطرت الهوية امل�صرية.

كان الرئي�س ال�صادات اأول �صحية لن�صاط هذا التيار ال�صيا�صى الإ�صالمى عندما مت اغتياله 

فى ال�صاد�س من اأكتوبر 1981م وهو يحتفل مع ال�صباط واجلنود بذكرى ن�صر اأكتوبر.

فى  متثل  تنظيمى  �صكل  تاأخذ  م�صر  فى  ال�صيا�صية  املعار�صة  بداأت  2004م  عام  خالل   

النا�صريني  من  املعار�صة  من  جمموعات  �صمت  »كفاية«  ا�صم  نف�صها  على  اأطلقت  جمموعة 

من  2008م  فى  اأبريل«   6« نف�صها  على  اأطلقت  اأخرى  وجمموعة  والي�صاريني،  والإ�صالميني 

الغد’’،  ‘’�صباب  جماعة  ثم  الكربي،  باملحلة  والن�صيج  الغزل  م�صانع  عمال  اإ�صراب  خالل 

وتتالت التجمعات ت�صتقطب ال�صباب من هنا وهناك للتخل�س من حكم مبارك ومن �صيطرة 

احلزب الوطنى على احلكم.

٨ 
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وميكن تلخي�س الأ�صباب املبا�صرة لنفجار الثورة فى الأ�صباب الآتية:

- تزوير انتخابات جمل�س ال�صعب التى جرت فى نوفمرب 2010م بالكامل ل�صالح احلزب 

دورات  فى  ال�صعب  جمل�س  اأع�صاء  بع�س  النتخابات  ه��ذه  فى  اأخفق  لقد  حتى  الوطنى 

�صابقة وكانت لهم �صعبية فى دوائرهم، ومن ثم اأعلنوا عن تكوين جمل�س �صعب مواٍز ملجل�س 

ال�صعب الر�صمى »املزور«، )وعندئذ قال مبارك فى اجتماعه مبجل�صى ال�صعب وال�صورى بعد 

النتخابات تعليًقا على فكرة تكوين املجل�س املوازي: ‘’خليهم يت�صلوا..’’، وكانت عبارة مثار 

ا�صتهجان املراقبني(.

- الجتاه لتوريث احلكم.

ال��ط��وارئ  ب��ق��ان��ون  العمل  ا�صتمرار   -

وجتديده.

التحرير  م��ي��دان  اإىل  ال��ث��وار  خ���روج 

بالقاهرة و�صائر امليادين فى عوا�صم املحافظات ُظهر 25 يناير 2011م وهو يوم عيد ال�صرطة 

مدينة  فى  الإجنليز  �صد  امل�صرى  البولي�س  رجال  لوقفة  تقديًرا  ا  �صنويًّ به  ُيحتفل  الذى 

اأجازة ر�صمية اعتباًرا  الرئي�س مبارك  الإ�صماعيلية يوم اجلمعة 25 يناير 1951م وجعله 

من يناير 2010م وبالتاىل فاإن حتديد اليوم كان له مغزاه. وهتف الثوار مطالبني برحيل 

مبارك، وباحلرية والكرامة والعدالة الجتماعية.

حاولت قوات الأمن املركزى ف�س العت�صام بامليادين بالقوة لكنهم مل يتمكنوا. 

للثورة )اجلمعة 28  الرابع  اليوم  فاأعلن فى م�صاء  املوقف  اأراد مبارك ورجاله احتواء 

٧ 
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يناير( عن �صرورة تعديل ثمانية مواد من الد�صتور لطماأنة اجلماهري وبحيث ي�صبح رئي�س 

الدولة »حكًما« بني ال�صلطات ولي�س »طرًفا« فى اإحداها. لكن التعديالت مل تتعر�س ل�صلطات 

الرئي�س املطلقة، وا�صرتطت على من يريد تر�صيح نف�صه لرئا�صة اجلمهورية اأن يح�صل على 

تزكية ثالثني األف فرد من 15  حمافظة )جمموع املحافظات امل�صرية 27 حمافظة(، اأو على 

تزكية 30 ع�صًوا من اأع�صاء جمل�س ال�صعب.

ت�صارعت الأحداث واأ�صر مبارك على البقاء واأ�صدر بياًنا ثانًيا حاول به ا�صتدرار العطف 

عليه حني قال ) اإنه ق�صى حياته فى خدمة بالده م�صر واأنه لن يغادرها و�صيموت على اأر�صها 

)2011م(  فرباير   11 م�صاء  بيان  فى  �صليمان«  »عمر  الرئي�س  نائب  اأعلن  وفجاأة  الخ.   )..

»تنحى مبارك عن احلكم«، اأى بعد 18 يوًما من الثورة.

�صعر ال�صعب بالرتياح وباأنه حقق اأهداف الثورة األ وهى رحيل مبارك عن احلكم، لكن 

واأعلن  اأجلها،  من  قام  التى  الأه��داف  حتقيق  بالإمكان  يكن  ومل  امل�صكالت  بداأت  ما  �صرعان 

املجل�س الأعلى للقوات امل�صلحة برئا�صة امل�صري حممد طنطاوى اأنه يحمى الثورة واأنه معها 

ل�صتكمال الأهداف، وبادر بحل جمل�صى ال�صعب وال�صورى فى يوم 13 فرباير 2011م.

مت تكليف الفريق اأحمد �صفيق برئا�صة الوزراء )وكان اأحد الوزراء فى حكومة د: اأحمد 

نظيف( ، وقام بت�صكيلها من بع�س رجال جلنة ال�صيا�صات التى كان يراأ�صها �صفوت ال�صريف 

ويتوىل اأمانتها جمال مبارك.

ا حمدوًدا، ثم ترك احلكومة ومت تكليف الدكتور ع�صام  اأجرى اأحمد �صفيق تغيرًيا وزاريًّ

�صرف وكان اأحد الوزراء بحكومة �صفيق برئا�صة احلكومة. و�صرعان ما مت ال�صتغناء عنه 

وت�صكلت حكومة جديدة برئا�صة الدكتور كمال اجلنزورى وهو اأحد وزراء حكومات مبارك 

ال�صابقة.
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انتقالية  »حكومات  عنوان  حتت  جاءت  وكلها  ال�صريعة  الوزارية  التغيريات  هذه  دلت 

املتعاقبة  احلكومات  واأن  ال�صتقرار،  عدم  من  بحالة  متر  البالد  اأن  على  الأعمال«،  لت�صيري 

مل تقم باأى خطوة جتاه حتقيق اأهداف الثورة فيما يتعلق مببداأ العدالة الجتماعية على 

الأقل. وكل ما مت هو حل احلزب الوطنى الدميقراطى فى �صهر اأبريل 2011م وتقدمي مبارك 

ورجاله وجنليه للمحاكمة بتهمة الف�صاد والر�صوة وا�صتغالل النفوذ وت�صهيل ال�صتيالء على 

املال العام وقتل املتظاهرين.

مفجرو  باأنهم  النا�س  اأم��ام  اأنف�صهم  واأظهروا  امل�صهد  الإ�صالمية  اجلماعات  ت�صدرت   -

الثورة، و�صاعد على �صعودهم وال�صماح لهم بتكوين اأحزاب �صيا�صية مثل )احلرية والعدالة(، 

و»حزب النور«، و»حزب الإ�صالح« رغم خمالفة ذلك للد�صتور، وللمادة 8 من قانون الأحزاب 

التى حتظر قيام اأحزاب على اأ�ص�س دينية ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر. وبداأ التيار الإ�صالمى 

يتفوق على ما عداه من التيارات ال�صيا�صية الأخرى التى تعرب عن املجتمع املدنى.

اإليها بالنظر فى تعديل بع�س مواد  اأن اللجنة التى عهد  اأزر التيار الإ�صالمى  - �صد من 

طرحت  وعندما  اإ�صالميون.  مفكرون  عليها  �صيطر  موؤقت  د�صتورى  اإعالن  واإ�صدار  الد�صتور 

اأ�صا�س  على  القائمة  الأحزاب  طافت  )2011م(  مار�س   19 فى  العام  لال�صتفتاء  التعديالت 

دينى )املذكورة �صابقا( على اجلماهري تدعوهم لقول »نعم« واإيهامهم اأن ذلك ل�صالح الإ�صالم، 

فلما جاءت نتيجة ال�صتفتاء ب�»نعم« اعتربته تلك اجلماعات ن�صًرا موؤزًرا.

- ثم جرت انتخابات جمل�صى ال�صعب وال�صورى وفاز الإ�صالميون باأغلبية ملحوظة وبداأ 

املجل�صان فى ممار�صة ن�صاطهما اعتباًرا من الأ�صبوع الأخري من يناير )2012م(، وراأ�س كل من 

املجل�صني اأع�صاء من جماعة الإخوان.

تطور وقائع ثورة 25 يناير 2011م
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الأ�صخا�س  من  كبري  عدد  وتقدم  اجلمهورية،  رئي�س  من�صب  ل�صغل  الرت�صح  باب  فتح  مت 

ل�صغل املن�صب من تيارات �صيا�صية واأفكار وتوجهات خمتلفة بلغ عددهم 13 مر�صًحا، وانتهت 

اجلولة الأوىل من النتخابات بالإعادة بني اثنني ح�صال على اأعلى الأ�صوات وهما: حممد 

مر�صى مر�صح حزب احلرية والعدالة املنتمى جلماعة الخوان، واأحمد �صفيق املح�صوب على 

نظام مبارك، وجرت انتخابات الإعادة فى يومى 16 - 17 يونيه 2012م. وانتهت بفوز حممد 

مر�صى بن�صبة 51% من اإجماىل الأ�صوات. 

للمحكمة  العمومية  اجلمعية  اأمام  اليمني  مر�صى  حممد  اأق�صم  2012م  يونيه   30 وفى 

باختيار  احلكم  �صكل  ا�صتكمال  مهمة  وبداأت  للجمهورية،  رئي�ًصا  فاأ�صبح  العليا  الد�صتورية 

رئي�س الوزراء الذى عليه اختيار الوزراء بالتفاهم مع الرئي�س.

على اأن ال�صيا�صات التى اتخذها الإخوان فى احلكم مل تقدم اأية حلول للم�صكالت التى 

�صعارات  اأهم  كانت  التى  الجتماعية  العدالة  وخا�صة  امل�صرى  ال�صعب  غالبية  منها  يعانى 

الثورة. وميكن تلخي�س تلك ال�صيا�صيات فى الآتى :

ال�صلطة  متار�س  بداأت  امل�صلمني  الإخ��وان  يد  فى  وقعت  التى  اجلديدة  اجلمهورية  اإن   -

بنف�س الأ�صلوب الذى كانت متار�س به احلكومات ال�صابقة �صلطاتها األ وهو حماية امل�صالح 

لها  القانونية وال�صتثنائية وتريد من اجلميع الإن�صياع  الو�صائل  التى تعرب عنها مبختلف 

دائرة  فى  يدخلون  يعار�صونها  الذين  فاإن  وبالتاىل  الأم��ور،  اإجناز  على  بقدرتها  والإمي��ان 

التمرد والع�صيان ويحق عليهم العقاب.

الرت�صح لرئا�صة اجلمهورية

االإخوان امل�صلمون فى احلكم
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ا )21 نوفمرب 2012م(  اإعالًنا د�صتوريًّ - انفراد الرئي�س حممد مر�صى باحلكم. واأ�صدر 

يعزز من �صالحيات الرئي�س.

فيها  مبا  الدولة  واإدارات  هيئات  كل  فى  الإخ��وان  جماعة  عنا�صر  و�صع  على  العمل   -

قيادات احلكم املحلى فى القرى واملدن والأحياء، وتنحية اأ�صحاب الأفكار املعادية جلماعة 

الإخوان.

- �صوء اإدارة �صئون القت�صاد وزيادة عدد امل�صانع املتعرثة.

- ارتفاع ديون م�صر اخلارجية اإىل 45 مليار دولر بعد اأن كانت 34 مليار فى العام ال�صابق 

 %14 كان  اأن  بعد   %17 اإىل  الأ�صعار  وارتفاع  الت�صخم  معدل  وزاد  الإخ��وان،  جماعة  حلكم 

وانخفا�س احتياطى الدولة من العملة الأجنبية.

مل مي�س وقت طويل على حكم جماعة الإخوان فى م�صر حتى بداأ ال�صعب يدرك اأنهم مل 

يقدموا اأى حلول للم�صكالت الرئي�صة ول حتقيق اأى من مطالب ال�صعب فى احلرية والكرامة 

والعدالة بالإ�صافة اإىل ال�صتبداد فى احلكم، ومن ثم جتمعت نذر الثورة مرة اأخرى �صد 

حكم جماعة الإخوان من اأجل ا�صتعادة ثورة يناير 2011م وو�صعها فى الطريق ال�صحيح.

فى 26 اأبريل 2013م ظهرت جمموعة من ال�صباب اأخذوا ا�صم »حركة مترد« دعت ل�صحب 

الثقة من الرئي�س )الأ�صبق( مر�صي، واإجراء انتخابات رئا�صية مبكرة على اأن تنتهى املهلة 

فى 30 يونيه.

مل ي�صتجب الرئي�س )الأ�صبق( مر�صى لهذا املطلب واأعلن اأنه الرئي�س ال�صرعي.

ثورة 30 يونيه 2013م

مقدمات ثورة 30 يونيه 2013م 
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اأعلن:  2013م  يونيه   23 يوم  بياًنا  الدفاع  وزير  ال�صي�صى  الفتاح  عبد  الفريق  اأ�صدر 

اأن  اإل  ال�صيا�صى  املعرتك  فى  الدخول  ال�صابقة  الفرتة  خالل  جتنبت  امل�صلحة  القوات  اأن 

م�صئولياتها الوطنية والأخالقية جتاه ال�صعب حتتم التدخل ملنع انزلق م�صر فى نفق مظلم 

من ال�صراع، والقتتال اجلاري، والفتنة الطائفية، وانهيار موؤ�ص�صات الدولة. ودعا اإىل اإيجاد 

�صيغة تفاهم وتوافق وم�صاحلة حقيقية حلماية م�صر و�صعبها خالل اأ�صبوع )اأى ينتهى فى 

30 يونيه(.

وفى يوم 25 يونيه اأ�صدر نادى الق�صاة بياًنا بتاأييد بيان الفريق ال�صي�صي )القيادة العامة 

للقوات امل�صلحة(.

العدوية فى  رابعة  امل�صلمني يتجمعون فى ميدان م�صجد  اأن�صار جماعة الإخوان  - بداأ 

مدينة ن�صر ابتداء من يوم 28 يونيه )2013م( حت�صًبا لنتهاء املهلة املحددة بيوم 30 يونيه 

القاهرة  جامعة  اأمام  النه�صة  ميدان  فى  جتمعوا  كما  مبكرة.  رئا�صية  انتخابات  لإج��راء 

وبداأت حالة من العت�صام حيث اأقاموا خميمات فى املنطقتني وو�صعوا حواجز ملنع دخول 

غري الإخوان، وتعطلت حياة النا�س فى املنطقتني ب�صكل وا�صح.

اأعلنت  2013م  ي��ون��ي��ه   29 ي���وم  وف���ى   -

توقيع  مليون(   22( جمعت  اأنها  مترد  حركة 

دعت  وكذلك  مر�صي،  حممد  من  الثقة  ل�صحب 

رف�س  مر�صى  الرئي�س  لكن  الإن��ق��اذ.  جبهة 

املوافقة على اإجراء انتخابات مبكرة، ورف�صت 

املعار�صة دعوته للحوار وخرج ال�صعب بالفعل 

اإىل امليادين وال�صوارع يوم 30 يونيه فى ثورة جديدة .

١٣ 
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فى اأول يوليو اأ�صدرت القيادة العامة للقوات امل�صلحة بياًنا فى ال�صاعة الرابعة ع�صًرا 

اأ�صارت فيه خلروج �صعب م�صر العظيم فى املظاهرات واأمهلت اجلميع 48 �صاعة لتلبية مطالب 

ال�صعب.

وفى اليوم الثالث من يوليو )2013م( مت عزل مر�صى وت�صليم ال�صلطة فى اليوم التاىل )4 

يوليو( لرئي�س املحكمة الد�صتورية العليا )امل�صت�صار عدىل من�صور( حتى اإجراء انتخابات 

رئا�صية مبكرة، وتعديل د�صتور 2012م والعمل على تنفيذ خارطة الطريق واأولها تعطيل 

العمل بد�صتور 2012م الذى �صدر ل�صالح جماعة الإخوان.

مت ف�س اعت�صام رابعة والنه�صة فى 14 اأغ�صط�س )2013م(.

�صدر د�صتور جديد فى يناير 2014م بعد ال�صتفتاء عليه يومى 14-15 يناير. وبناء 

عليه جرت انتخابات الرئا�صة على مدى ثالثة اأيام من 26-28 مايو 2014م بني مر�صحني 

الدفاع،  وزارة  من  ا�صتقالته  قدم  اأن  بعد  ال�صي�صى  الفتاح  عبد  امل�صري  وهما/  فقط،  اثنني 

وال�صيد/ حمدين �صباحى - اأحد الن�صطاء ال�صيا�صيني ، اأُعلن بعدها فوز عبد الفتاح ال�صي�صى 

بالرئا�صة.

وبهذا بداأت �صفحة جديدة فى تاريخ م�صر احلديث بعد ثورتني متتاليتني: 25 يناير 

2011م، و30 يونيه 2013م وو�صع م�صر على الطريق ال�صحيح لتطبيق الدميقراطية وتغليب 

م�صالح ال�صعب وحتقيق التقدم والنماء والرفاهية.
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1 - عرف كالًّ من النفتاح القت�صادى اخل�صخ�صة .

2 - ما النتائج التى ترتبت على :

اأ - �صيا�صات اخل�صخ�صة فى م�صر .

ب - تاأ�صي�س احلزب الوطنى الدميقراطى .

ج- و�صول جماعة الإخوان اإىل احلكم .

د - اإلغاء دعم م�صتلزمات الإنتاج الزراعى 1987م.

3 مب تف�صر :

اأ- ف�صل بنك القرية فى النهو�س بالزراعة فى م�صر.

ب- مل تكن هناك حياة حزبية حقيقية بعد 1977م.

ج�- رفع الرئي�س ال�صادات �صعار )دولة العلم والإميان(.

د- خروج جموع ال�صعب فى 30 يونيو 2013م

ولي�صت  ال�صيا�صة  يحرك  )القت�صاد   : العبارة  هذه  �صحة  التاريخية  بالأدلة  اأيد   -  4

ال�صيا�صة هى التى حترك القت�صاد(.

5 - »بداأت املعار�صة ال�صيا�صية فى م�صر منذ عام 2004م تاأخذ �صكال تنظيميا(

على �صوء العبارة ال�صابقة و�صح مايلى:

- قارن بني ثورتى 25 يناير 2011م و30 يونيه 2013م من حيث الأ�صباب.

- مقدمات ثورة 25 يناير 2011م.

- نتائج ثورة 30 يونيه 2013م.

اأ�صئلة وتدريبات الف�صل الثامن
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 د. اأبو الفتوح ر�ضوان

د. اأحمد عزت عبدالكرمي واآخرون

د. اأحمد احلتة.

د. اأحمد احلتة.

األربت فارمان.

د. اأمني م�صطفى عفيفي

 اأحمد عرابي

 اأحمد عزت عبدالكرمي

 اأحمد عزت عبدالكرمي

اأحمد بهاء الدين

د. اأحمد عبدالرحيم م�صطفي

اأحمد طربني

جابرييل باير )ترجمة عطيات حممود جاد(

 د. جمال �صعيد

د. جمال �صقرة

د. جمال �صقرة

د. جمال �صقرة

 دجون مارلو )ترجمة د. عبدالعظيم رم�صان(

جامعة الدول العربية

 د. جاد حممد طه

القومية العربية

تاريخ العرب احلديث واملعا�صر

تاريخ الزراعة امل�صرية فى عهد حممد علي

تاريخ م�صر االقت�صادى فى القرن 19

م�صر وكيف غدر بها )ترجمة عبدالفتاح عنايت(

تاريخ م�صر االقت�صادى واملاىل فى الع�صر احلديث

ك�صف ال�صتار عن �صر االأ�صرار

تاريخ التعليم فى ع�صر حممد علي

تاريخ التعليم فى ع�صر توفيق و�صعيد واإ�صماعيل

اإ�صرائيليات

تاريخ م�صر ال�صيا�صى من االحتالل اإىل املعاهدة

تاريخ ق�صية فل�صطني

تاريخ ملكية االأرا�صى فى م�صر احلديثة 1950-1800

التطور االقت�صادى فى م�صر

تاريخ م�صر املعا�صر

م�صر واإ�صرائيل 1952-1956م

م�صادرالتكوين الفكرىجلمال عبدالنا�صر

تاريخ النهب اال�صتعمارى فى م�صر

ميثاقها واجنازاتها

تاريخ م�صر احلديث واملعا�صر
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د. را�صد الرباوى واآخر

رفاعة الطهطاوي

دافيد النذز )ترجمة د. عبدالعظيم اأني�س(

عا�صم اأحمد الد�صوقي

عا�صم اأحمد الد�صوقي

عبدالرحمن الرافعي

عبدالرحمن الرافعي

عبدالرحمن الرافعي

 عبدالرحمن اجلربتي

د. على اجلريتلي

د. على بركات

عمر لطفي

عبا�س العقاد

 عبدالرحمن الرافعي

عبدالرحمن الرافعي

عبدالرحمن الرافعي

د. عبدالعظيم رم�صان

د. عمر عبدالعزيز عمر

د. ال�صيد رجب حراز

د. عبدالعزيز نوار

د. عبدالعزيز نوار

التطور االقت�صادى فى م�صر الع�صر احلديث.

تخلي�س االإبريز فى تلخي�س باريز

بنوك وبا�صوات

كبار مالك االأرا�صى الزراعية ودورهم فى م�صر 1952-1914

م�صر فى احلرب العاملية الثانية 1945-1939

تاريخ احلركة القومية وتطور نظام احلكم

ع�صر حممد علي

ع�صر اإ�صماعيل

عجائب االآثار فى الرتاجم واالأخبار

تاريخ ال�صناعة فى م�صر فى الن�صف االأول من القرن التا�صع ع�صر

تطورامللكية الزراعية فى م�صر1813-1914 واأثره على احلركة ال�صيا�صية

االمتيازات االأجنبية

زعيم الثورة �صعد زغلول

مقدمات ثورة 23 يوليو

ثورة 23 يوليو 1959-1952

ثورة 1919

تطور احلركة الوطنية فى م�صر 1936-1918

درا�صات فى تاريخ العرب املعا�صر

املدخل اإىل تاريخ م�صر احلديث

تاريخ م�صر االجتماعي

تاريخ اأوروبا احلديث فى ع�صر النه�صة
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حممد رفعت

د. حممد �صفيق غربال

 د. حممد �صربي

د. حممد فهمى لهيطة

د. حممد فوؤاد �صكري

د. حممد اأني�س

د. حممد اأني�س

كر�صتوفر هرلد)ترجمة فوؤاد اندراود�س(

د. حممد فوؤاد �صكري

د. حممد م�صطفى �صفوت

د. جالل يحيي

د. حممود �صالح من�صي.

حممد �صفيق غربال

د. حممد ح�صني هيكل

هلني اآن ريفلني )ترجمة د. اأحمد عبدالرحيم(

حممد ح�صنني هيكل

حممد اأنور ال�صادات

حممد ح�صنني هيكل

تاريخ م�صر ال�صيا�صى فى االأزمنة احلديثة

حممد على الكبري

تاريخ م�صر احلديث

تاريخ م�صر االقت�صادى احلديث

م�صر وال�صودان

ثورة 23 يوليو واأ�صولها التاريخية

ال�صرق العربى فى التاريخ احلديث واملعا�صر

بونابرت فى م�صر

م�صر فى مطلع القرن 19 )ثالث اأجزاء(

اجنلرتا وقناة ال�صوي�س

م�صكلة فل�صطني واالجتاهات الدولية

ت�صريح بلفور

تاريخ املفاو�صات امل�صرية الربيطانية 1936-1882

مذكرات فى ال�صيا�صة امل�صرية

االقت�صاد واالإدارة فى م�صر

ملفات ال�صوي�س

البحث عن الذات

جمال عبدالنا�صر والعامل




